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VISI DAN MISI  

UNIVERSITAS IMELDA MEDAN 

 

VISI 

Menjadi pusat ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan karakter kewirausahaan 

sehingga mampu menghasilkan produk-produk yang dapat bersaing di Tingkat Nasional pada 

tahun 2024. 

 

MISI 

 

1. Menyelenggarakan pembelajaran yang efektif sesuai Standar Nasional Perguruan Tinggi 

(SNPT) dan KKNI, terintegrasi dengan hasil-hasil penelitian dan pengabdian masyarakat 

terkini untuk menghasilkan lulusan sesuai profil yang diharapkan 

2. Melaksanakan penelitian ilmiah dan dipublikasikan secara nasional dan internasional. 

3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang terstruktur dan mengacu pada hasil 

penelitian. 

4. Membangun kerjasama produktif dengan berbagai institusi pendidikan dan industri di 

Kota Medan, Sumatera Utara dan provinsi lainnya dalam pelaksanaan praktek, penelitian 

serta pengabdian kepada masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TUJUAN: 

1. Melaksanakan pengelolaan tridarma perguruan tinggi dengan sumber daya manusia 

yang memiliki kemampuan profesional dalam bidangnya serta keunggulan dalam soft 

skill kewirausahaan. 

2. Menciptakan kualitas pembelajaran dengan program bermuatan soft skill pengembangan 

karakter kewirausahaan dalam rangka menciptakan lulusan profesional dan inovatif 

yang memiliki kompetensi akademik dan daya saing. 

3. Menyediakan fasilitas sarana dan  prasarana yang bermutu  sesuai dengan  standar 

kebutuhan dan perkembangan IPTEK 

4. Menyelenggarakan pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa guna menghasilkan 

karya-karya inovatif yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta memberikan solusi permasalahan stakeholder. 

5. Menyelenggarakan pelaksanaan pengabdian masyarakat oleh dosen dan mahasiswa 

yang bermanfaat secara nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan 

kemajuan bangsa. 

6. Menyelenggarakan proses penjaminan mutu sesuai dengan standar internal dan 

eksternal. 

7. Menyelenggarakan layanan IT untuk mendorong inovasi program dan layanan. 

8. Menyelenggarakan pengembangan institusi dan penambahan program studi baru sesuai 

dengan perkembangan IPTEK dan kebutuhan stakeholder. 

9. Menyelenggarakan kerjasama dan perluasan networking tingkat nasional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SASARAN 

1. Terciptanya SDM yang berkualitas dan handal dalam mengelola tridharma perguruan 

tinggi dan melaksanakan tugas dan fungsi di UIM. 

2. Terciptanya kualitas pembelajaran dengan program bermuatan soft skill dan 

pengembangan karakter kewirausahaan dalam rangka menciptakan lulusan profesional 

dan inovatif yang memiliki kompetensi akademik dan daya saing. 

3. Tersedianya fasilitas sarana dan  prasarana yang bermutu  sesuai dengan  standar 

kebutuhan dan perkembangan IPTEK. 

4. Terselenggaranya pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa guna menghasilkan 

karya-karya inovatif yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta memberikan solusi permasalahan stakeholder. 

5. Terselenggaranya pelaksanaan pengabdian masyarakat oleh dosen dan mahasiswa yang 

bermanfaat secara nyata, dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan 

bangsa. 

6. Terselenggaranya proses penjaminan mutu sesuai dengan standar internal dan eksternal. 

7. Terselenggaranya layanan IT untuk mendorong inovasi program dan layanan. 

8. Terselenggaranya pengembangan institusi dan penambahan program studi baru sesuai 

dengan perkembangan IPTEK dan kebutuhan stakeholder. 

9. Terselenggaranya kerjasama dan perluasan networking tingkat nasional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VISI DAN MISI 

D3 PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN 

UNIVERSITAS IMELDA MEDAN 

 

VISI 

Menjadi prodi yang unggul dalam bidang manajemen rekam medis dan informasi kesehatan 

(RMIK) berbasis teknologi infomasi yang mengedepankan karakter kewirausahaan sehingga 

mampu bersaing di tingkat nasional pada tahun 2024 

MISI 

1. Menyelenggarakan pendidikan RMIK berbasis teknologi informasi sesuai dengan standar 

nasional dan kompentensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi. 

2. Mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi RMIK melalui penelitian ilmiah yang 

dapat memberikan solusi dalam pelayanan rekam medik di insitusi pelayanan kesehatan.  

3. Memanfaatkan ilmu RMIK melalui pelaksanaan pengabdian masyarakat untuk menjawab 

tantangan persoalan di berbagai insitusi pelayanan kesehatan. 

4. Memperkuat peran sebagai penyelenggara pendidikan tinggi RMIK melalui kerja sama 

dengan asosiasi profesi, lembaga pendidikan dan institusi lainnya di dalam negeri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TUJUAN 

1. Menghasilkan lulusan RMIK yang memiliki kompetensi ilmu RMIK berbasis Teknologi 

Informasi sesuai dengan standar nasional dan kompetensi yang dikeluarkan oleh 

organisasi profesi, dan dengan sistem pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil 

penelitian dan pengabdian masyarakat 

2. Menghasilkan penelitian ilmiah di bidang RMIK yang dapat meningkatkan efektivitas 

dan efisiensi manajemen, pengelolaan data dan penyajian informasi kesehatan 

3. Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat yang mampu mendorong terlaksananya  

sistem informasi kesehatan nasional di berbagai institusi pelayanan kesehatan 

4. Menghasilkan kerjasama dengan asosiasi profesi, lembaga pendidikan dan institusi 

lainnya di dalam negeri dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi 

SASARAN 

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia 

2. Pemantapan Proses Belajar 

3. Penyediaan Fasilitas Sarana Prasarana 

4. Pemantapan Penelitian 

5. Pemantapan Pengabdian Kepada Masyarakat 

6. Pemantapan Penjaminan Mutu 

7. Pengembangan IT 

8. Pengembangan Kerja Sama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

 

Puji Syukur tim penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah 

memberikan anugerah-Nya sehingga penulis dan tim dapat menyelesaikan penyusunan 

Modul Cetak Bahan Ajar Pengantar Kodefikasi Terkait Sistem Musculuskletal, 

Respirasi Dan Kardiovasculer dengan baik. Modul ini disusun sebagai salah satu bahan ajar 

yang diperuntukkan kepada mahasiswa program studi DIII Perekam dan Infokes UIM 

khususnya pada semester I. Dengan adanya modul ini, diharapkan dapat membantu 

mahasiswa dalam mempelajari dan memahami materi-materi Pengantar Kodefikasi Terkait 

sistem Pencernaan dan Sistem Endokrin.  

Modul Bahan Ajar Pengantar Kodefikasi Terkait Sistem Musculuskletal, Respirasi 

Dan Kardiovasculer ini disusun oleh tim Dosen Universitas Imelda Medan (UIM) berdasarkan 

pada Kurikulum DIII Perekam dan Infokes, dengan memperhatikan Capaian Pembelajaran 

Lulusan (CPL) program studi dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). Melalui 

pembelajaran pada modul ini diharapkan mahasiswa dapat mencapai CPMK yang telah 

ditentukan. Materi di dalam buku ini berisi bahan kajian yang dibutuhkan sesuai CPMK dan 

kompetensi yang diajarkan kepada mahasiswa sebagai salah satu referensi Pengantar 

Kodefikasi Terkait sistem Muskuluskletal, Respirasi dan Kardiovasculer bagi Mahasiswa 

Rekam Medis terutama dalam memberikan Kodefikasi Terkait sistem Muskuluskletal, 

Respirasi dan Kardiovasculer. Selain itu, modul ini juga memuat latihan atau tugas mahasiswa 

yaitu tugas terstruktur dan kegiatan mandiri dengan petunjuk yang spesifik sehingga 

memudahkan mahasiswa belajar dengan metode Mini Lecture 

 

Penulis dan tim telah berusaha dalam menyusun modul ini sesuai dengan kurikulum 

dan kebutuhan mahasiswa dengan sebaik mungkin. Namun, penulis dan tim menyadari bahwa 

modul ini mungkin masih memiliki kekurangan. Sehingga penulis dan tim mengharapkan 

adanya saran atau masukan positif agar menjadi bahan pertimbangan untuk menyempurnakan 

modul bahan ajar ini. Akhirnya, penulis dan tim berharap modul ini dapat digunakan oleh 

mahasiswa dengan baik dan aktif sehingga dapat meningkatkan pengetahuan mahasiswa 

dalam memberikan Kodefikasi Terkait sistem Muskuluskletal, Respirasi dan Kardiovasculer 

yang bermutu kepada klien. 

                 Medan,  Agustus 2020 

          

Dr. John Barker Liem, M.K.M 
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GLOSARIUM 

Osteoporosi :  penyakit tulang yang muncul saat terjadi 

pengeroposan pada tulang-tulang di dalam 

tubuh. 

Kiposis : tulang belakang melengkung ke depan 

Lordosis : tulang belakang melengkung ke belakang. 

Skoliasis : tulang belakang melengkung ke samping 

membentuk huruf S 

Spondylolithesis : kondisi yang terjadi saat terjadi pergeseran 

tulang belakang ke bawah. Hal ini 

menyebabkan tulang yang bergeser menekan 

saraf di bawahnya dan menyebabkan rasa sakit 

atau nyeri. 

Osteopenia : gangguan muskuloskeletal yang menyerang 

tulang ditandai dengan berkurangnya kepadatan 

tulang. Hal ini menyebabkan tulang menjadi 

lebih rapuh. 

Arthitis : penyakit yang menyebabkan peradangan pada 

sendi. 

Faringitis : Nyeri pada tenggorokan  

Peritonitis : Peradangan pada lapisan tipis dinding dalam 

perut (peritoneum), yang berfungsi melindungi 

organ di dalam rongga perut. 

Laringitis : gangguan pernapasan yang menyerang laring 

atau pita suara. Peradangan yang terjadi 

biasanya disebabkan oleh penggunaan pita 

suara berlebihan, iritasi, atau infeksi pada 

laring. 

Bronkitis : peradangan pada bronkus, yang merupakan 

saluran udara dari dan ke paru-paru. 

Aritmia : kondisi ketika jantung memiliki detak atau ritme 

yang tidak normal, seperti terlalu cepat, lambat, 



atau tidak teratur. Aritmia terjadi ketika implus 

elektrik yang berfungsi sebagai pengatur detak 

jantung tidak bekerja dengan baik. 

Penyakit Jantung 

Koroner (PJK) 

: penyumbatan atau penyempitan di pembuluh 

arteri koroner yang disebabkan oleh 

penumpukan plak. Kondisi ini membuat 

pasokan darah menuju ke jantung menjadi 

berkurang. Jika tidak segera ditangani, PJK 

dapat menyebabkan serangan jantung, aritmia, 

dan gagal jantung. 

Kardiomiopati : gangguan pada otot jantung. Kardiomiopati dapat 

menyebabkan komplikasi serius, seperti gagal 

jantung, penggumpalan darah, henti jantung, dan 

gangguan katup jantung. 

Stroke :  penyakit yang terjadi ketika pasokan darah 

menuju otak terganggu akibat tersumbat atau 

pecahnya pembuluh darah. Tanpa pasokan darah 

yang cukup, otak tidak akan mendapatkan asupan 

oksigen dan nutrisi. Akibatnya, sel-sel di otak 

akan rusak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB I 

TERMINOLOGI MEDIS; KONSEP DASAR PEMBENTUKAN ISTILAH MEDIS, 

UNSUR-UNSUR ISTILAH MEDIS, (PREFIX SUFFIX), COMBINING FORM, 

SINGLE PLURAL 

dr. John Barker Liem, M.K.M 

PENDAHULUAN 

A. Pengantar Pendahuluan 

Bab 1 ini berjudul Terminologi medis; konsep dasar pembentukan istilah medis, unsur-unsur 

istilah medis, (prefix suffix), combining form, single plural merupakan bagian yang harus 

Anda kuasai dalam mata kuliah Sistem pencernaan. Salah satu capaian pembelajaran pada 

program studi D-III Perekam dan Informasi kesehatan adalah mewujudkan kompetensi 

sebagai Coder yaitu kemampuan menentukan kode penyakit terkait diagnosa dan tindakan 

berdasarkan kode etik, mampu beradaptasi dengan berbagai situasi dan 

mendokumnetasikannya secara tepat. Setelah mempelajar bab ini Anda diharapkan mampu 

menjelaskan Terminologi medis; konsep dasar pembentukan istilah medis, unsur-unsur istilah 

medis, (prefix suffix), combining form, single plural. Untuk mencapai kompetensi tersebut 

pokok-pokok materi yang harus anda pelajari meliputi : Terminologi medis; konsep dasar 

pembentukan istilah medis, unsur-unsur istilah medis, (prefix suffix), combining form, single 

plural. 

 

B. Deskripsi Materi 

Bab I ini disusun sedemikian rupa untuk membantu mahasiswa D3 Perekam Medis dan 

Informasi Kesehatan semester I dalam memahami materi kuliah kodefikasi terkait 

Terminologi medis; konsep dasar pembentukan istilah medis, unsur-unsur istilah medis, 

(prefix suffix), combining form, single plural dengan beban 2 sks teori, dan 2 sks praktik 

laboratorium (praktik laboratoium akan dibahas khusus di dalam modul praktikum). 

Sebagai bab awal di dalam modul ini, membahas tentang Terminologi medis; konsep dasar 

pembentukan istilah medis, unsur-unsur istilah medis, (prefix suffix), combining form, single 

plural. Pada bab I ada 1 topik yang akan dibahas dimana nantinya akan  menguraikan pokok 

bahasan atau topik yang saling berkaitan dengan bab selanjutnya. 

 

 



C. Kemampuan/tujuan akhir yang diharapkan 

Pembelajaran pada bab ini membantu mahasiswa untuk mencapai kemampuan akhir yaitu 

mampu menjelaskan Terminologi medis; konsep dasar pembentukan istilah medis, unsur-

unsur istilah medis, (prefix suffix), combining form, single plural (C2). Baiklah, pembelajaran 

pertama pada Terminologi medis; konsep dasar pembentukan istilah medis, unsur-unsur 

istilah medis, (prefix suffix), combining form, single plural baru saja akan dimulai. Berikut 

beberapa tips bagi mahasiswa agar dapat memahami terminologi medis,  antara lain: 

1. Awali proses belajar dengan berdo’a dan tanamkan tekad/motivasi untuk mengetahui 

segala hal terkait terminologi medis. 

2. Baca dan pahami setiap materi, serta cari kata kunci atau catatan penting dari materi. 

Bila perlu buat resume berisi catatan penting tersebut. 

3. Setelah dipahami, usahakan menghafal beberapa kosakata atau rumus penting terkait 

materi 

4. Kerjakan latihan soal terutama soal kasus agar lebih meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis sebagai tenaga  rekam medis 

5. Bila ada yang tidak dipahami, segera tanyakan pada dosen pengampu mata kuliah di 

setiap topik 

6. Akhiri proses belajar dengan berdo’a 

7. Tetap semangat, selamat belajar dan semoga sukses! 

 

D. Uraian Materi 

I. Konsep Dasar Terminologi Medis 

II. Unsur unsur pembentukan terminologi medis 

 

I. Konsep Dasar Terminologi Medis 

 

Sebagian besar istilah medis yang kita jumpai berasal dari bahasa Yunani Kuno(G) 

dan bahasa Latin (L). Sejalan dengan perkembangan zaman dan ilmu kesehatan dan ilmu 

kedokteran di dunia barat, dalam perbendaharaan kata/ istilah kita dapatkan banyak tambahan 

istilah medis yang berasal dari bahasa Perancis,  Jerman, dan Angelo Saxon. 

Pada mulanya kita mengenal satu istilah yang terbentuk dari perpaduan unsur-unsur 

kata yang berasal dari satu bahasa, kemudian muncullah istilah-istilah yang terbentuk dari 

unsur kata 2 (dua) bahasa yang berbeda. Contoh dari penggabungan dua bahasa adalah 

‘teleradiography’ yang prefix-nya berasal dari ‘tele’ (Greek: jauh), dengan root-nya ‘radius’ 



(Latin: sinar) dan ‘graphein’ (Greek: menulis); atau istilah ‘claustrophobia’ yang rootnya 

berasal dari ‘claustrum’ (Latin: ruang tertutup) dan ‘phobia’ (Greek: takut). 

Di dalam perbendaraan istilah medis, ditemukan bahwa banyak istilah sebutan organ 

tubuh berasal dari bahasa Latin, sedangkan banyak istilah penyakit berasal dari bahasa Yunani 

Kuno, sesuai dengan zaman kemajuan masing-masing ilmu di negaranya. 

 

Sebagai contoh: 

1.     Mar’row à dari kata Medulla               (L) = sumsung tulang (Anatomi) 

Mye.li’tis à dari Meylos                        (G) = radang sumsum tulang (Penyakit) 

 

2.     Pul’m à dari Pulmo                               (L)       = paru (Anatomi) 

Pneu.mo’ni.a à dari Pneumon (G)      = radang paru (Penyakit) 

 

3.     Na’sal à dari Nasus                               (L)       = hidung (Anatomi) 

Na’resà dari Naris                                 (L)       = hidung                      

Rhini’tis   à dari Rhis                           (G)      = radang hidung (Penyakit) 

Nasal = yang berkaitan dengan hidung 

Nares = kata bentuk plural dari naris 

 

A.    Macam-macam Asal Usul Istilah Medis 

 

Asal usul istilah medis berasal dari berbagai sumber. Antara lain berasal dari istilah Latin dan 

Yunani. Beberapa contoh istilah dari Latin dan Yunani yang bertahan sampai sekarang 

adalah: 

 

1.     Lien 

2.     Spleen       

3.     Splenitis 

4.     Mam’ma 

5.     Mas’tos 

6.     Mastitis     

7.     Ren            

8.     Neph’ros   

9.     Nephritis 

10.  Nephritides 



11.  Os 

12.  Sto’ma 

13.  Stomatitis 

14.  Ves’i.ca     

15.  Cyst 

16.  Cystitis 

 

Selain berasal dari Bahasa Latin dan Yunani, istilah medis banyak berasal pada zaman 

Hippocrates, Aristoteles, Helenistik. Serta terkait pengaruh peperangan bahkan berasal dari 

nama hewan. Beberapa contoh disajikan di bawah ini: 

Lafal Istilah                                                                Arti 

1.     U.re’ter, 

U’re.ter (Y) dari kata oureter                               -= pipa sempit saluran keluar urine 

    dari ginjal ke kantung kemih 

    (dari ren ke vesica urinaria) 

 

2.     A.poph’y.sis   (Y) dari kata                                   = Projeksi, tonjolan keluar dari 

ap’oapaph (dari) dan physis                                     bagian organ tubuh (umumnya 

(=pertumbuhan ke luar)                                            untuk sebutan tulang atau 

kelenjar) 

 

3.     O.lec’ra.non. (Y) dari kata olekranon                  = Bagian tonjolan terbesar 

O’’le.cra’non                                                        pada ujung tulang ulna 

 

4.     Peri’’i.to,ne’um [G, peritonaien]                        = Membran serosa yang melapisi  

bagian dalam cavum abdominalis dan 

viscerayang ada di dalamnya 

 

5.     Al"o.pe'ci.a                                                           = botak  

[G, alopekia                    sebutan sejenis penyakit Srigala akibat 

infeksi kulit 

Alopex = fox]                                  kepala-> luka-> koreng -> rambut rontok à botak) 

 

6.     Glau.co'ma                                                = Penyakit mata yang ditandai dengan  

naiknya tekanan 



    [G, glaukoma]  intra-ocular.                          = Kekeruhan pada lensa kristal          

 

7.     Exophthalmos 

     (Exo + [G] ophthalmos mata)                   = keadaan mata menonjol ke depan yang  

    abnormal 

 

8.     Leukemia                                                  = penyakit ganas yang progresif pada  

organ pembentuk (Leuko [G] putih + 

haemia darah + -ia)  darah 

 

9.     Karcinos [G]                                             = crab (kepiting)                                 

à Car’’ci.no’ma                                            = cancer (kanker) 

 

10.  Lupus [L]                                                  = wolf (srigala)                                   

à Lu’pus                                                        = Ujud Kelainan Kronik TBC kronik pada  

  selaput lendir(vulgaris)          

11.  Cochlea [L]                                               = snail (siput) 

Kochlos [G]                                        = Shellfish (keong) 

à Cochlea                                                         =rongga telinga bagian dalam (bentuk  

       anatomisnya mirip rumah siput) 

 

12.  Mus'cu.lus [L] (=tikus kecil)                   = muscle (otot) 

 

13.  Vermis [L]            = worm (cacing)                     = Lobus medialis cerebellum  

      diantara hemisphere, atau    

      lobus lateralis 

 

14.  Xiphoid [G, xiphoedes]                            = sword shaped =anggar 

 

15.  Thyroid [G, thyreoides]                           = shield shaped= perisai, tameng 

 

16.  Thorax = breast plate                               = baju plate besi rompi pelindung dada  

      waktu perang 

 

17.  Salphinx [G,salpinx]                                = trompet 



 

18.  Tympanum [L]                                         = drum (tambur) 

 

2. Unsur-Unsur Pembentuk Istilah Medis   

Sebagian besar struktur istilah medis tersusun dari 3 (tiga) unsur kata, yakni: prefix, 

root, dan suffix. Dalam strukur setiap kata/ istilah harus memiliki minimal satu root. Tidak 

semua istilah medis terdiri dari tiga unsur prefix, root, dan suffix, adakalanya satu istilah 

terdiri hanya dua unsur kata, mungkin hanya terdiri dari prefix dan root atau root dan suffix 

saja. Namun tidak jarang juga istilah memilliki lebih dari tiga unsur kata. 

Berikut adalah contoh penggunaan istilah medis yang terkait organ tubuh serta terdiri dari 

prefix, root dan suffix: 

1.     Bronch-itis                                    =radang pipa bronkus 

2.     Splenomegaly                   = Pembesaran pada limfa 

3.     Osteomalacia                    = Pelunakan pada tulang 

4.     Tracheobronchospasm     = terjadi kejang pada trakhea dan bronkhus 

 

Rangkuman 

Terminologi adalah ilmu mengenai batasan atau definisi istilah. Terminologi medis adalah 

istilah medis. Mahasiswa perlu memahami terminology medis, agar lebih memudahkan 

mereka untuk memahami sumber pembelajaran yang menggunakan terminology medis. 

Begitu banyak terminology yang harus dikuasai seabagai seorang rekam medis, sehingga 

kami membekali mahasiswa dari awal untuk memahami terminolgi medis.  

Penyusunan istilah medis, disusun berdasarkan: 

1. Akar kata/kata dasar � berupa nama organ atau bagian tubuh 

2. Prefix (awalan) ditambahkan di depan akar kata 

3. Suffix (akhiran) ditambahkan sesudah akar kata 

4. Eponym� penyakit khusus, sindroma, atau suatu keadaan penyakit dinyatakan 

dengan nama orang 

Contoh: Chron’s disease 

Prefix (awalan) 

� Hyper-: berlebihan, contoh: hyperglicemia,hypertensi 

� Hypo-: di bawah normal, contoh hypoglikemia 

� Bradi-: lambat, contoh:  bradikardi,bradipneu, bradikinesia 



� Tachy-: cepat, contoh: tachycardia 

� Dys-: kesulitan, contoh:dyspepsia,dispareunia 

� a-, an-: tanpa,tidak , contoh: asymptomatic 

� primi-: pertama, contoh: primigravida 

� post-: sesudah, contoh: postpartum 

� Ante : sebelum, contoh: antepartum 

� Endo: dalam, contoh: endoserviks 

� Inter : antara 

� Intra: dalam 

� Mal: jelek/ tidak normal, contoh: malformasi, malpraktik 

� Diplo : dobel/ganda 

� Semi : setengah 

� Para : dekat 

� Iso : sama 

� Peri: sekitar 

� Anti : melawan 

� Poly: banyak, contoh: polyklinik 

 

Suffix (akhiran) 

� -crine: mengeluarkan 

� -cyte: sel darah 

� -genesis : menghasilkan 

� -pepsia : mencerna 

� -phonia: suara 

� -kinesia : gerakan 

� -poiesis: pembentukan 

� pnea : bernafas 

� -emesis : muntah 

� -emia: kondisi darah 

� -orexia: nafsu makan 



 

a. Suffix yang berhubungan dengan pembedahan 

• -ectomy: eksisi, membuang, contoh: appendectomy 

• -lysis: larut, hancur, rusak, contoh hemolysis, lipolisis 

• -stomy: membuat lubang baru, contoh: colostomy 

• -trypsi: operasi dengan tujuan untuk menghancurkan, contoh: lithotrypsi 

• -tomy: insisi, contoh: tracheotomy 

• -plasty: operasi untuk memperbaiki, contoh:otoplasty 

• -scopy: alat yang digunakan untuk pemeriksaan visual, contoh: endoscopy 

• -centesis: punksi untuk mengambil atau menghilangkan cairan, contoh: 

amnioncentesis 

• -pexy: memasang pada posisi yang tepat, contoh:mastopexy 

• -tome: alat yang digunakan untuk memotong 

 

b. Sufix yang berkaitan dengan gejala dan diagnosis 

• -algia/ -dynia: sakit, contoh: neuralgia,gastrodynia 

• -ectasia: dilatasi, contoh: angiectasia 

• -itis: inflamasi, contoh: dermatitis 

• -penia: kekurangan, contoh: thrombositopenia 

• -ia,-iasis: kondisi, contoh: candidiasis 

• -pathy: penyakit, contoh: neuropathy 

• -oma: tumor, contoh: carcinoma 

• -megaly: pembesaran, contoh: hepatomegaly 

• -stasis: penghentian, contoh: enterostasis, kolestasis 

• -spasme: kejang, contoh: bronchospasme 

• -rrhea: mengalir, contoh: rhinorrhea 

• -rrhage:  terus menerus keluar, contoh: hemorrhage 

c. Akhiran tambahan 

• -ase: enzim 

• -ac,-al,-an,-ar,-ary,-eal, :terkait dengan 

• -ic,-ive,-tic 

• -ist: seseorang 

• -logist :spesialis 

• -opia: penglihatan 

• -ose: gula 

• -ous: terkait dengan 

• -oid : seperti 

• -ium: membran 

• -ism: keadaan 

 

 



Akar Kata 

� Terdiri dari 1 kata,kadang dikombinasi dengan vokal menjadi bentuk kombinasi 

� Contoh bentuk kombinasi:Cardi/o,gastr/o,oste/o,hepat/o+megaly, hepat/o+it is 

� Beberapa kata dapat terdiri dari dua kata: osteoarthritis 

 

a.Akar kata bagian tubuh 

• blephar/o: kelopak mata 

• Opthalm/o : mata 

• Lapar/o: dinding abdomen 

• Cardi/o: jantung 

• Chir/o: tangan 

• Oste/o: tulang 

• Acro: ujung jari  

• aden/o: kelenjar 

• Angi/o, vas/o: pembuluh darah 

• Cutane/o, derm/a, dermat/o: kulit 

• Mamm/o, mast/o: payudara 

• Neur/o: syaraf 

• Lith/o : batu 

 

b. Akar kata menunjukkan warna: 

• Alb/o, albin/o: putih 

• Cyan/o: biru 

• Melan/o: hitam 

• leuk/o : putih 

• erythr/o : merah 

 

c. Akar kata menunjukkan ukuran : macr/o 

 

Tugas: 

1. Tugas Terstruktur 

Petunjuk: 

• Baca dan cermati tugas dibawah ini, kemudian kerjakan secara berkelompok 

• Dikumpulkan paling lama 1 minggu setelah tugas ini diumumkan 



• Sampaikan hasil tugas secara berurutan kepada dosen dan kelompok lain 

• Membagi menjadi 3 kelompok yang terdiri dari 8-9 mahasiswa, yang mana masing-

masing kelompok mencari gambar dengan rapi dan tuliskan nama-nama struktur 

anatomi sesuai topik yang diberikan. 

1. Menyusun/membentuk istilah terminology (prefix, Suffix) 

2. Menyusun/membentuk istilah terminology combinin form 

3. Menyusun/membentuk istilah terminology  

• Laporan tugas dituangkan kedalam file word dan  dengan kertas A4 times new roman 

font 12 spasi 1,5 rata kiri kanan. 

• Bentuk laporan tugas disusun dengan mengikuti format sebagai berikut : 

SAMPUL DEPAN (COVER) 

DAFTAR ISI 

BAB 1 

TEMA : JUDUL TUGAS DISKUSI 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

2. Tujuan 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

BAB III 

PROBLEM/ANALISIS MASALAH 

BAB IV 

PEMBAHASAN 

BAB V 

KESIMPULAN DAN PENUTUP 

DAFTAR PUSTAKA 

 

2. Kegiatan Mandiri 

Petunjuk : 

a. Buatlah resume hasil diskusi seluruh kelompok  . 

b. Resume diketik dengan kertas A4 dengan ukuran font 12, jenis tulisan Times New 

Roman, spasi 1,5 

c. Pada bagian cover sertakan nama dan NIM dan logo 

 

 

 



DAFTAR PUSTAKA 
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2. Guyton & Hall, 1997. Buku Ajar Fisiologi Kedokteran. Edisi 9, EGC. Jakarta  

3. Ganong, W.F. 1999. Buku Ajar Fisiologi Kedokteran . Jakarta : EGC  

4. Hall, J. E. 2010. Buku Saku Fisiologi Kedokteran Guyton & Hall, edisi 11. Penerbit Buku 
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BAB II 

SEJARAH BERKEMBANG ICD ; RIWAYAT ICD & FAMILY OF 

CLASSIFICATION DAN STRUKTUR MASING-MASING MODEL KLASIFIKASI 

dr. John Barker Liem, M.K.M 

 

PENDAHULUAN 

A. Pengantar Pendahuluan 

Pada Bab sebelumnya dalam mata kuliah Klasifikasi, Kodifikasi Penyakit, dan Masalah 

Penyakit Tekait I, Saudara telah mempelajari sejarah berkembang icd ; riwayat icd & family 

of classification dan struktur masing-masing model klasifikasi. Saudara mempelajari sejarah 

berkembang icd ; riwayat icd & family of classification dan struktur masing-masing model 

klasifikasi.  

Pada Bab ini, mahasiswa akan mempelajari sejarah berkembang icd ; riwayat icd & family 

of classification dan struktur masing-masing model klasifikasi.  

Dalam mempelajari bab ini sebaiknya Anda pelajari secara bertahap, mulai dari 

rangkuman materi pembelajaran yang disajikan pada Bab Topik dan mengerjakan soal-soal 

latihan serta apabila telah yakin memahaminya, barulah Anda diperkenankan untuk 

melanjutkan mempelajari materi pembalajaran topik berikutnya. 

Satu hal yang penting adalah membuat catatan tentang materi pembalajaran yang sulit 

Anda pahami. Cobalah terlebih dahulu  mendiskusikan  materi  pembelajaran  yang  sulit 

dengan sesama mahasiswa atau teman sejawat. Apabila masih dibutuhkan, Anda dianjurkan 

untuk mendiskusikannya dengan narasumber pada kegiatan pembelajaran tatap muka. 

Di dalam bab ini juga tersedia tugas terstruktur berupa tes formatif dan tugas mandiri. 

Hendaknya semua tugas ini Anda kerjakan dengan tuntas. Dengan mengerjakan semua tugas 

yang ada, Anda akan dapat menilai sendiri tingkat penguasaan atau pemahaman terhadap 

materi pembelajaran yang disajikan. Dan membantu Anda mengetahui  bagian-bagian  mana  

dari  materi pembalajaran  yang disajikan di dalam bab, masih belum sepenuhnya dipahami. 

Perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari bab ini adalah sekitar 2 x 100 menit. 

Oleh karena itu, Anda dapat membuat catatan mengenai hal-hal yang perlu didiskusikan pada 

waktu pelaksanaan kegiatan pembelajaran terstruktur (secara daring atau tatap muka). 

Keberhasilan Anda mempelajari bab ini tentunya sangat tergantung pada keseriusan Anda. 

Hendaknya Anda tidak segan-segan untuk bertanya tentang materi pembalajaran yang belum 

Anda pahami kepada nara sumber pada saat dilaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka, 

atau berdiskusi dengan rekan Anda. Di samping itu, Anda juga harus  berusaha dengan 

sunggug-sungguh untuk menyelesaikan semua tugas yang ada di dalam bab ini. Yakinlah 



bahwa Anda akan berhasil dengan baik apabila memiliki semangat belajar yang tinggi. Jangan 

lupa berdoa kepada Tuhan YME agar senantiasi diberikan kemudahan belajar. 

Selamat Belajar dan Semoga Sukses  ! 

B. Deskripsi Materi 

Bab ini akan membahas sejarah berkembang icd ; riwayat icd & family of classification 

dan struktur masing-masing model klasifikasi sesuai dengan klasifikasi penyakit berdasarkan 

ICD 10, meliputi : 

a. Sejarah perkembangan ICD 

b. Struktur, fungsi dan penggunaan ICD 10 

C. Kemampuan/ Tujuan Akhir Yang Diharapkan 

Setelah mempelajari Bab ini, diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan sejarah 

berkembang icd ; riwayat icd & family of classification dan struktur masing-masing model 

klasifikasi sesuai dengan klasifikasi penyakit berdasarkan ICD 10 (C2). 

 

D. Uraian Materi 

1. Sejarah perkembangan ICD 

2. Struktur, fungsi dan penggunaan ICD 10 

 

1. Sejarah perkembangan ICD 

International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems atau International Classification of Diseases (ICD) adalah alat diagnostik standar 

internasional untuk epidemiologi, manajemen kesehatan, dan tujuan klinis. ICD dikelola 

oleh World Health Organization (WHO), badan pengarah dan koordinasi untuk kesehatan di 

dalam Sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa. ICD dirancang sebagai  

sistem klasifikasi perawatan kesehatan, menyediakan sistem kode diagnostik untuk 

mengklasifikasikan penyakit, termasuk klasifikasi mengenai berbagai tanda, gejala, temuan 

abnormal, keluhan, keadaan sosial dan penyebab luar cedera atau penyakit. 

 



Pioneer dalam klasifikasi penyakit 

François Bossier de Lacroix (“Sauvages”) 

Menurut ahli statistik Australia, Sir George Knibbs,  pengklasifikasikan penyakit secara 

sistematis pertama kali dilakukan oleh François Bossier de Lacroix atau lebih dikenal dengan 

Sauvages. Risalah komprehensif Sauvages diterbitkan dengan judul Nosologia Metodica. 

Carl von Linné (“Linnaeus”) 

Pada waktu yang hampir bersamaan hidup pula seorang ahli metodologi besar Linnaeus 

(1707-1778) salah satu risalahnya berjudul Genera Morborum. 

William Cullen 

Di awal abad ke-19, klasifikasi penyakit yang paling umum digunakan adalah karya William 

Cullen (1710-1790) dari Edinburgh yang diterbitkan pada tahun 1785 dengan Judul Synopsis 

Nosologiae Methodicae. 

Pioneer statistik kesehatan 

Pada tahun 1593, pembaptisan dan penguburan pertama kali tercatat di Inggris untuk wilayah 

London. London Bills of Mortality ini dilanjutkan sampai tahun 1837. Tujuannya adalah 

mengidentifikasi awal peningkatan kejadian kematian karena wabah atau epidemi lainnya. 

Pada tahun 1836 kemudian digantikan oleh Registrar General’s Returns sesuai dengan 

undang-undang pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1837 melihat berdirinya General 

Register Office for England and Wales (GRO). 

John Graunt (1620-1674) 

Menerbitkan Natural and Political Observations berdasarkan Bills of Mortality pada tahun 

1662 

Dr. William Farr (1807-1883) 

Ahli statistik medis pertama dari General Register Office for England and Wales pada tahun 

1839, ia menerbitkan sebuah analisis penyebab kematian berdasarkan pendaftaran penyebab 

kematian di England dan Wales dari Juli hingga Desember 1837 

Dr. Jacob Marc d’Espine (1806-1860) 

Anggota dari Societe Medicale d’Observation of Paris, sebuah organisasi yang didedikasikan 

untuk analisis numerik penyakit pada tahun 1840, ia menerbitkan sebuah studi 1323 kematian 

di Geneva pada tahun 1838. 

Lambert Adolphe Jacques Quetelet (1796-1874) 

Mempelajari statistik fenomena sosial dan merupakan salah satu statistik paling berpengaruh 

pada abad ke-19. Ia adalah inisiator dan presiden Kongres Statistik Internasional pertama di 

Brussels pada tahun 1853. 



Dr. Jaques Bertillion (1851-1922) 

Direktur Kantor Statistik Kotamadya di Paris dan penulis Bertillon Classification of Causes of 

Death. 

Florence Nightingale (1820-1910) 

Memperkenalkan prinsip statistik untuk perawatan dan keperluan penggunaan daftar penyakit 

untuk statistik rumah sakit. 

Dari sebuah daftar penyebab kematian menjadi klasifikasi penyakit, cedera dan 

penyebab kematian. 

Sejarah ICD ditandai oleh serangkaian konferensi revisi yang berjumlah antara 1 sampai 10. 

Dalam konteks ini, perlu dicatat bahwa konferensi revisi 1 sampai 5 merujuk pada daftar 

penyebab kematian (ILCD), sementara yang kemudian Konferensi 6 sampai 10 mengacu pada 

klasifikasi ICD. 

Sampai Konferensi Revisi Keempat International List of Causes of Death (ILCD), daftar 

penyakit dan daftar penyebab kematian dipandang sama sekali berbeda dan sepenuhnya 

terpisah: 

� Register penyebab kematian adalah daftar penyakit yang menyebabkan   

kematian. 

� Register penyakit adalah daftar penyakit yang tidak menyebabkan  

kematian namun mengganggu kesehatan. 

Sebuah pemikiran ulang tentang pendekatan ini diawali dengan Konferensi Revisi Kelima dan 

“United States Committee on Joint Causes of Death” didirikan tahun 1945 setelah konferensi 

tersebut. Komite tersebut mengakui bahwa daftar penyebab kematian dan daftar penyakit 

seharusnya tidak hanya kompatibel seperti yang direkomendasikan oleh Konferensi Revisi 

Kelima, namun harus ada daftar umum untuk penyakit dan kematian. 

Konferensi Revisi Keenam kemudian mengadopsi International Statistical Classification of 

Diseases and Related Health Problems (ICD) 

 

Perkembangan International List of Causes of Death (ILCD) 

Tahun 1853, Kongres Statistik Internasional Pertama, Brussels 

Perintis statistik Farr dan d’Espine bertemu di Kongres Statistik Internasional pertama di 

Brussels. Kongres tersebut mengeluarkan sebuah resolusi mengenai kebutuhan mendesak dari 

nomenklatur internasional penyebab kematian. Farr dan d’Espine ditugaskan untuk 

pengembangannya. 

 



Tahun 1855, Kongres Statistik Internasional Kedua, Paris 

Farr dan d’Espine mengajukan dua daftar penyebab kematian. 

Sistem Farr diatur di bawah 5 kelompok penyakit: penyakit epidemik, penyakit konstitusional 

(umum), penyakit lokal yang diatur menurut situs anatomi, penyakit perkembangan, dan 

penyakit sebagai akibat langsung dari kekerasan. 

D’Espine mengklasifikasikan penyakit menurut sifatnya (gout, herpetic, haematic, dll). 

Sebagai kesepakatan antara pandangan Farr dan d’Espine, kongres tersebut mengadopsi daftar 

kesepakatan dari 139 kelompok penyakit. 

 

1864 

Sistem kesepakatan tahun 1855 direvisi dan diterbitkan “sur le modèle de celle de W. Farr”, 

yaitu sesuai dengan model Farr, dengan prinsip utamanya: klasifikasi oleh letak anatomis. 

Tahun 1874, 1880 dan 1886 melihat perbaikan lebih lanjut pada sistem ini. Meskipun tidak 

pernah diterima secara universal, hal itu menjadi dasar Daftar Internasional Penyebab 

Kematian. 

 

Tahun 1891, Institut Statistik Internasional, Vienna 

Institut Statistik Internasional (penerus Kongres Statistik Internasional) pada pertemuannya di 

Vienna menugaskan sebuah komite yang dipimpin oleh Bertillon dengan persiapan klasifikasi 

sistematis penyebab kematian. 

 

Tahun 1893, Institut Statistik Internasional, Chicago 

Bertillon mempresentasikan klasifikasinya pada pertemuan Institut Statistik Internasional di 

Chicago. Ini didasarkan pada klasifikasi penyebab kematian yang digunakan oleh Kota Paris 

yang sejak direvisi pada tahun 1885 mewakili sintesis klasifikasi bahasa Inggris, Jerman dan 

Swiss. Klasifikasi ini didasarkan pada prinsip Farr tentang membedakan antara penyakit 

umum dan penyakit yang terlokalisasi ke organ tertentu. Bertillon memasukkan tiga 

klasifikasi: klasifikasi 44 judul, yang kedua dengan 99 dan yang ketiga dengan 161 judul (atau 

kode). Bertillon Classification of Causes of Death (BCCD) mendapat persetujuan umum 

sebagai Daftar Internasional Penyebab Kematian (ILCD). Itu diadopsi oleh semua kantor 

statistik di Amerika Utara. 

Tahun 1899, Institut Statistik Internasional, Oslo 

Pada pertemuan Institut Statistik Internasional di Oslo, kantor statistik Eropa sangat 

disarankan untuk menggunakan Klasifikasi Bertillon, keputusan dibuat untuk mengadakan 

konferensi revisi setiap sepuluh tahun untuk memeriksa dan memperbaiki klasifikasi. 



 

Tahun 1900, Konferensi Internasional Pertama untuk Revisi Bertillon or International 

List of Causes of Death (ILCD), Paris (Konferensi Revisi Pertama) 

Konferensi Revisi Internasional Pertama mengadopsi klasifikasi terperinci yang terdiri dari 

179 kelompok dan klasifikasi 35 kelompok. 

Tahun 1902, Konferensi Revisi ILCD Ke-2, Paris 

Tahun 1920, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

PBB didirikan dan ditunjuk sebagai komite statistik yang mengirimkannya termasuk 

klasifikasi penyakit dan penyebab kematian. 

Tahun 1920, Konferensi Revisi ILCD Ke-3, Paris 

Tahun 1923 

Michel Huber menggantikan Bertillon di International Statistical Institute. Ia 

memperkenalkan sebuah resolusi untuk bekerjasama dengan organisasi internasional lainnya 

dalam revisi klasifikasi penyebab kematian. Untuk mengkoordinasikan karya-

karya International Statistical Institute di satu sisi dan Commission of Statistical Experts of 

the League of Nations di sisi lain, sebuah komisi internasional dengan jumlah perwakilan 

kedua organisasi yang sama diciptakan, yang dikenal sebagai Mixed Commission. Komisi ini 

menyusun proposal untuk Konferensi Revisi Keempat dan Kelima. 

Tahun 1928, monograf Roesle pada perluasan daftar penyebab kematian 

Organisasi Kesehatan PBB menerbitkan sebuah monografi oleh Dr Roesle, Kepala Biro 

Kesehatan Jerman dan anggota Commission of Expert Statisticians. Naskah Dr. Roesle 

mencantumkan perluasan kelompok-kelompok tersebut dalam Daftar Penyebab Kematian 

Tahun 1920 (Third Revision) yang akan diperlukan jika digunakan dalam tabulasi statistik 

morbiditas. 

1929 Konferensi Revisi ILCD Ke-4, Paris 

Perkembangan Klasifikasi Penyakit 

Konferensi Revisi Pertama, Kedua dan Ketiga dari Daftar Penyebab Kematian Bertillon, 

daftar statistik penyakit disetujui bersamaan dengan daftar penyebab kematian. Namun, upaya 

klasifikasi penyakit internasional ini tidak diperkenalkan secara umum karena mereka hanya 

sedikit lebih terbatas pada daftar penyebab kematian. 

Tahun 1938, Konferensi Revisi ILCD ke-5, Paris 

Konferensi Revisi Kelima menyetujui tiga daftar: daftar 200 judul yang terperinci, daftar 

antara 87 judul dan daftar ringkasan 44 judul. Delegasi Kanada menyajikan versi modifikasi 

dari daftar penyakit “Standard Morbidity Code” yang diterbitkan pada tahun 1936 

oleh Dominion Council of Health of Canada, dalam subdivisinya, ini sesuai dengan Daftar 



Internasional Penyebab Kematian 1929. Mereka menyarankan daftar ini dijadikan sebagai 

dasar Daftar Penyakit Internasional, namun usulan tersebut tidak dilakukan pebahasan. 

Namun, dalam resolusinya, konferensi tersebut menekankan pentingnya klasifikasi penyakit 

sesuai dengan daftar penyebab kematian, dan merekomendasikan agar Institut Statistik 

Internasional dan PBB, yang diwakili oleh Mixed Committee, harus membuat draf daftar 

internasional Penyakit bekerja sama dengan organisasi dan ahli yang berkepentingan lainnya. 

Sementara itu, konferensi tersebut merekomendasikan sejauh mungkin untuk menjelaskan 

berbagai daftar penyakit nasional yang kemudian digunakan dengan daftar penyebab 

kematian internasional secara rinci. 

Sebuah resolusi lebih lanjut menyangkut masalah pemilihan penyebab kematian utama jika 

sertifikat kematian menyatakan beberapa penyebab kematian bersama. Masalah ini menjadi 

subyek penelitian yang panjang terutama di Amerika Serikat, namun tanpa mencapai pada 

sebuah solusi. Konferensi tersebut merekomendasikan kepada pemerintah AS untuk 

menunjuk sebuah komite untuk memusatkan perhatian pada masalah ini. 

Tahun 1945, Komite Amerika Serikat untuk Penyebab Bersama Kematian 

Sesuai dengan resolusi Konferensi Revisi Kelima, “United States Commitee on Joint Causes 

of Death” diangkat untuk menangani masalah penyebab bersama kematian. Selain pemerintah 

AS, anggota komite ini juga termasuk perwakilan dari Kanada dan Inggris serta dari 

Organisasi Kesehatan PBB. 

Komite tersebut mengakui adanya kaitan erat antara masalah penyebab kematian bersama dan 

daftar penyebab kematian (penyakit fatal) di satu sisi dan daftar penyakit (non-fatal diseases) 

di sisi lain. Oleh karena itu, klasifikasi penyebab penyakit dan penyakit seharusnya tidak 

sebanding, seperti yang direkomendasikan oleh Konferensi Revisi Kelima, namun 

digabungkan secara ideal dalam satu daftar. Daftar tunggal akan membuat klasifikasi menjadi 

lebih mudah dan karena dasar bersama akan menghasilkan statistik morbiditas dan mortalitas 

yang sebanding. Sebuah subkomite mempresentasikan draft Proposed Statistical 

Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death, draf tersebut diadopsi 

oleh Committee on Joint Causes of Death setelah dimodifikasi berdasarkan uji coba lapangan. 

 

International Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death (ICD) 

Tahun 1946, Konferensi Kesehatan Internasional, New York 

The Interim Commission of the World Health Organisation WHO (WHO yang baru didirikan 

pada tahun 1948) ditugaskan melakukan Konferensi Revisi Keenam untuk Daftar Penyebab 

Kematian Internasional dan menyusun Daftar Internasional Penyebab Penyakit. Untuk tujuan 



ini, “Expert Committee for the Preparation of the Sixth Decennial Revision of the 

International Lists of Diseases and Causes of Death” telah ditunjuk. 

Atas dasar draf yang diusulkan oleh United States Committee on Joint Causes of 

Death, Expert Committee mengembangkan klasifikasi penyakit, luka dan penyebab kematian 

internasional serta indeks alfabet terkait dari semua nama penyakit yang termasuk dalam 

klasifikasi. 

Tahun 1948, Konferensi Internasional tentang Revisi Ke-6 Daftar Internasional 

Penyakit dan Penyebab Kematian, Paris 

Konferensi tersebut mengadopsi Klasifikasi Penyakit, Cedera dan Penyebab Kematian 

Internasional yang dikembangkan oleh Expert Committee, ICD-6 dari WHO lahir. Selain itu, 

konferensi tersebut merekomendasikan sebuah program ekstensif untuk kerja sama 

internasional berkaitan dengan statistik kependudukan dan kesehatan. Hal ini menyebabkan 

pembentukan komite nasional untuk statistik kependudukan dan kesehatan kerja dan 

kerjasama internasional di bawah koordinasi WHO Expert Committee on Health Statistics. 

Tahun 1951, Pusat WHO untuk Klasifikasi Penyakit 

Atas rekomendasi dari WHO Expert Committee on Health Statistics, Pusat Klasifikasi WHO 

dibentuk di General Register Office for England and Wales pada tahun 1951. Ini 

mempromosikan penggunaan ICD-6 dan mendukung pengguna dengan korespondensi dan 

brosur, seperti Addendum untuk ICD-6 yang berjudul “Supplementary Interpretations and 

Instructions for Coding Causes of Death”. Sebagai tambahan, Center mendukung persiapan 

untuk Konferensi Revisi Ketujuh yang dijadwalkan pada tahun 1955 yang dibatasi pada 

amandemen kesalahan dan inkonsistensi. 

Tahun 1955, Konferensi Revisi ICD Ke-7, Paris 

Revisi Ketujuh terbatas pada perubahan penting dan amandemen kesalahan dan inkonsistensi. 

Struktur ICD-7 tetap sama seperti untuk ICD-6, jumlah dan struktur klasifikasi yang 

diterbitkan (Daftar Tabular inklusi dan subkategori empat karakter (VAS), daftar Tabel tiga 

kategori kategori (DAS), daftar A, B, C dan Alphabetical Index) adalah identik. 

Tahun 1965, Konferensi Revisi ICD ke-8, Geneva 

Revisi Kedelapan sedikit lebih radikal daripada Ketujuh namun tidak mengubah struktur dasar 

dan prinsip umum klasifikasi penyakit berdasarkan preferensi menurut etiologi mereka. 

Bersama dengan ICD-8, dua daftar tabulasi khusus juga disetujui. Daftar D dengan 300 

penyebab tabulasi kematian di rumah sakit dan Daftar C dengan 100 penyebab tabulasi 

morbiditas dan mortalitas perinatal. 

Tahun 1975, Konferensi Revisi ICD Ke-9, Geneva 

Meskipun mempertahankan struktur dasar yang sama, ICD-9 berisi banyak rincian baru pada 



tingkat dari empat karakter subkelompok / subkategori di berbagai bagian, subdivisi lima 

karakter opsional menjadi mungkin. Selain itu, sistem dagger dan asterisk diperkenalkan, 

memungkinkan klasifikasi manifestasi penyakit pada sistem organ tertentu bersamaan dengan 

penyakit umum yang mendasarinya dalam bentuk klasifikasi ganda. Selanjutnya, 5 daftar 

tabulasi khusus ICD-8 digantikan oleh 3 daftar tabulasi khusus baru: indeks sistematis dasar, 

daftar penyebab kematian yang sangat singkat dan daftar penyakit yang sangat singkat. 

Bagian ICD-9 adalah dua indeks sistematis yang terpisah, klasifikasi E (penyebab eksternal 

luka dan keracunan) dan klasifikasi V (Faktor-faktor yang mempengaruhi status kesehatan 

dan kontak dengan layanan kesehatan). 

Tahun 1989, Konferensi Revisi ICD Ke-10, Geneva 

Revisi Kesepuluh telah diperluas jauh dibandingkan dengan ICD-9. Klasifikasi tambahan E 

dan V ICD-9 terintegrasi. Pengkodean, sampai titik ini seluruhnya numerik, diganti dengan 

kode alfanumerik yang memungkinkan ekspansi. 

2. Struktur, fungsi dan penggunaan ICD 10 

1. Pengertian ICD 

Menurut Hatta (2013:131), International Statistical Classification of Diseases and 

Related Health Problems (ICD) dari WHO adalah sistem klasifikasi yang komprehensif 

dan diakui secara internasional. 

2. Fungsi dan Kegunaan ICD 

Menurut Hatta (2013:134), fungsi ICD sebagai sistem klasifikasi penyakit dan masalah 

terkait kesehatan digunakan untuk kepentingan informasi statistik morbiditas dan 

mortalitas. 

Penerapan Pengodean Sistem ICD digunakan untuk : 

a) Mengindeks pencatatan penyakit dan tindakan di sarana pelayanan kesehatan 

b) Masukan bagi sistem pelaporan diagnosis medis 

c) Memudahkan proses penyimpanan dan pengambilan data terkait diagnosis 

karakteristik pasien dan penyedia layanan 

d) Pelaporan nasional dan internasional morbiditas dan mortalitas 

e) Tabulasi data pelayanan kesehatan bagi proses evaluasi perencanaan pelayanan medis 



f) Menentukan bentuk pelayanan yang harus direncanakan dan dikembangkan sesuai 

kebutuhan zaman 

g) analisis pembiayaan pelayanan kesehatan 

h) Untuk penelitian epidemiologi dan klinis 

ADVERTISEMENT 

REPORT THIS AD 

1) Struktur ICD 10 

Struktur ICD 10 menurut Hatta (2013:135), bahwa ICD 10 terdiri atas 3 Volume : 

a) Volume I 

(1) Pengantar 

(2) Pernyataan 

(3) Pusat-pusat kolaborasi WHO untuk klasifikasi penyakit 

(4) Laporan konferensi Internasional yang menyetujui revisi ICD 10 

(5) Daftar katagori 3 karakter 

(6) Daftar tabulasi penyakit dan daftar kategori termasuk subkatagori empat  

    karakter 

(7) Daftar morfologi neoplasma 

(8) Daftar tabulasi khusus morbiditas dan mortalitas 

(9) Definisi-definisi 

(10) Regulasi-regulasi nomenklatur 

b) Volume 2 adalah buku petunjuk penggunaan, berisi : 

(1) Pengantar 



(2) Penjelasan tentang International Statistical Classification of Diseases and  

   Related Health Problems 

(3) Cara penggunaan ICD 10 

(4) Aturan dan petunjuk pengodean mortalitas dan morbiditas 

(5) Presentasi statistik 

(6) Riwayat perkembangan ICD 

c) Volume 3 

a) Pengantar 

b) Susunan indeks secara umum 

c) Seksi I : Indeks abjad penyakit, bentuk cedera 

d) Seksi II : Penyebab luar cidera 

e) Seksi III : Tabel obat dan zat kimia 

f) Perbaikan terhadap volume I 

4) Penggunaan ICD 10 

Sembilan langkah dasar dalam menentukan kode menurut Hatta (2013:139) sebagai 

berikut : 

a. Tentukan tipe peryataan yang akan dikode, dan buka volume 3 Alphabetical index 

(kamus). Bila pernyataan adalah istilah penyakit atau cedera atau kondisi lain yang 

terdapat pada Bab I-XIX (Vol. 1), gunakanlah ia sebagai “leadterm” untuk 

dimanfaatkan sebagai panduan menelusuri istilah yang dicari pada seksi I indeks 

(volume 3). Bila pernyataan adalah penyebab luar (external cause) dari cedera 

(bukan nama penyakit) yang ada di Bab XX (Vol. 1), lihat dan cari kodenya pada 

seksi II di Indeks (Vol. 3). 

b. “Lead term” (kata panduan) untuk penyakit dan cidera biasanya merupakan kata 

benda yang memaparkan kondisi patologisnya. Sebaiknya jangan menggunakan 



istilah kata benda anatomi, kata sifat atau kata keterangan sebagai kata panduan. 

Walaupun demikian, beberapa kondisi ada yang diekspresikan sebagai kata sifat 

eponim (menggunakan nama penemu) yang tercantum di dalam indeks sebagai 

“Lead term”. 

c. Baca dengan seksama dan ikuti petunjuk catatan yang muncul di bawah istilah yang 

akan dipilih pada Volume 3. 

d. Baca istilah yang terdapat dalam tanda kurung “( )” sesudah lead term (kata dalam 

tanda kurung = modifier, tidak akan mempengaruhi kode). Istilah lain yang ada di 

bawah lead term (dengan tanda (-) minus = idem = indent) dapat mempengaruhi 

nomor kode, sehingga kata-kata diagnostik harus diperhitungkan). 

e. Ikuti secara hati-hati rujukan silang (cross references) dan perintah see and see also 

yang terdapat dalam indeks. 

f. Lihat daftar tabulasi (Volume 1) untuk mencari nomor kode yang paling tepat. 

Lihat kode tiga karakter di indeks dengan tanda minus pada posisi keempat yang 

berarti bahwa isian untuk karakter keempat itu ada di dalam volume 1 dan 

merupakan posisi tambahan yang tidak ada dalam indeks (vol. 3). Perhatikan juga 

perintah untuk membubuhi kode tambahan (additional code) serta aturan cara 

penulisan dan pemanfaatannya dalam pengembangan indeks penyakit dan dalam 

sistem pelaporan morbiditas dan mortalitas. 

g. Ikuti pedoman inclusion dan exclusion pada kode yang dipilih atau bagian bawah 

suatu bab (chapter), blok, kategori, atau subkategori. 

h. Tentukan kode yang anda pilih. 

i. Lakukan analisis kuantitatif dan kualitatif data diagnosis yang dikode untuk 

pemastian kesesuaiannya dengan pernyataan dokter tentang diagnosis utama di 

berbagai formulir rekam medis pasien, guna menunjang aspek legal rekam medis 

yang dikembangkan. 

 

RANGKUMAN 

Bab ini telah membahas Sejarah berkembang ICD ; riwayat ICD & family of classification 

dan Struktur masing-masing model klasifikasi, sesuai dengan klasifikasi penyakit 

berdasarkan ICD 10. Aspek pembahasan penyakit, mencakup Sejarah berkembang ICD ; 

riwayat ICD & family of classification dan Struktur masing-masing model 

klasifikasi,meliputi : 

a) Sejarah perkembangan ICD 

b) Struktur, fungsi dan penggunaan ICD 10 



TUGAS 

Tugas: 

1. Tugas Terstruktur 

Petunjuk: 

• Membagi menjadi 2 kelompok yang terdiri dari 7-8 mahasiswa 

• Masing-masing membahas Sejarah berkembang ICD dengan kelompok membahas 

sesuai judul yang diberikan. Adapun judul kelompok sebagai berikut: 

1. Sejarah perkembangan ICD 

2. Struktur, fungsi dan penggunaan ICD 10 

• Laporan tugas dituangkan dalam bentuk makalah dengan kertas A4 times new roman 

font 12 spasi 1,5 rata kiri kanan. 

• Bentuk laporan tugas disusun dengan mengikuti format sebagai berikut : 

SAMPUL DEPAN (COVER) 

DAFTAR ISI 

BAB 1 

TEMA : JUDUL TUGAS DISKUSI 

PENDAHULUAN 

1.Latar Belakang 

2.Tujuan 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

BAB III 

PROBLEM/ANALISIS MASALAH 

BAB IV 

PEMBAHASAN 

BAB V 

KESIMPULAN DAN PENUTUP 

DAFTAR PUSTAKA. 

2. Kegiatan Mandiri 

Petunjuk:  

a. Membuat resume pertemuan perkuliahan  

b. Resume diketik dengan kertas A4 dengan ukuran font 12, jenis tulisan Times New 

Roman, spasi 1,5 

c. Pada bagian cover sertakan nama dan NIM dan logo 
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BAB III 

STRUKTUR DAN SISTEM MUSKULOSKLETAL 

dr. John Barker Liem, M.K.M 

PENDAHULUAN 

A.Pengantar Pendahuluan 

Pada Bab sebelumnya dalam mata kuliah Klasifikasi, Kodifikasi Penyakit, dan 

Masalah Penyakit Tekait I, Saudara telah mempelajari anatomi fisiologi dan patofisiologi 

sistem Muskuloskletal. Saudara telah mempelajari bagaimana bentuk dan susunan organ-

organ sistem pencernaan secara keseluruhan maupun bagian-bagiannya serta hubungan organ-

organ yang satu satu dengan yang lain serta bagaimana organ-organ tersebut bekerja secara 

normal maupun bila mengalami gangguan/ fungsi. 

Pada Bab ini, mahasiswa akan mempelajari kembali berbagai istilah pada diagnosis 

medis dan prosedur medis yang terkait pada kelainan/ gangguan pada sistem Muskuloskletal 

tubuh manusia.  

Dalam mempelajari bab ini sebaiknya Anda pelajari secara bertahap, mulai dari 

rangkuman materi pembelajaran yang disajikan pada Bab Topik dan mengerjakan soal-soal 

latihan serta apabila telah yakin memahaminya, barulah Anda diperkenankan untuk 

melanjutkan mempelajari materi pembalajaran topik berikutnya. 

Satu hal yang penting adalah membuat catatan tentang materi pembalajaran yang sulit 

Anda pahami. Cobalah terlebih dahulu  mendiskusikan  materi  pembelajaran  yang  sulit 

dengan sesama mahasiswa atau teman sejawat. Apabila masih dibutuhkan, Anda dianjurkan 

untuk mendiskusikannya dengan narasumber pada kegiatan pembelajaran tatap muka. 

Di dalam bab ini juga tersedia tugas terstruktur berupa tes formatif dan tugas mandiri. 

Hendaknya semua tugas ini Anda kerjakan dengan tuntas. Dengan mengerjakan semua tugas 

yang ada, Anda akan dapat menilai sendiri tingkat penguasaan atau pemahaman terhadap 

materi pembelajaran yang disajikan. Dan membantu Anda mengetahui  bagian-bagian  mana  

dari  materi pembalajaran  yang disajikan di dalam bab, masih belum sepenuhnya dipahami. 

Perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari bab ini adalah sekitar 2 x 100 

menit. Oleh karena itu, Anda dapat membuat catatan mengenai hal-hal yang perlu 

didiskusikan pada waktu pelaksanaan kegiatan pembelajaran terstruktur (secara daring atau 

tatap muka). 

Keberhasilan Anda mempelajari bab ini tentunya sangat tergantung pada keseriusan 

Anda. Hendaknya Anda tidak segan-segan untuk bertanya tentang materi pembalajaran yang 

belum Anda pahami kepada nara sumber pada saat dilaksanakan kegiatan pembelajaran tatap 

muka, atau berdiskusi dengan rekan Anda. Di samping itu, Anda juga harus  berusaha dengan 



sunggug-sungguh untuk menyelesaikan semua tugas yang ada di dalam bab ini. Yakinlah 

bahwa Anda akan berhasil dengan baik apabila memiliki semangat belajar yang tinggi. Jangan 

lupa berdoa kepada Tuhan YME agar senantiasi diberikan kemudahan belajar. 

Selamat Belajar dan Semoga Sukses  ! 

B.Deskripsi Materi 

Bab ini akan membahas strukur dan fungsi Anatomi Fisiologi sistem 

Muskuloskletal.  

C.Kemampuan/ Tujuan Akhir Yang Diharapkan 

Setelah mempelajari Bab ini, diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan membahas 

strukur dan fungsi Anatomi Fisiologi sistem Muskuloskletal. 

 

D.Uraian Materi 

I. Strukur dan fungsi Anatomi Fisiologi sistem Muskuloskletal 

Sistem Muskuloskeletal adalah sebuah anggota tubuh yang membentuk tubuh, 

menegakkan, dan melindungi tubuh manusia. Sistem ini akan mendukung bagian-

bagian sistem tubuh lainnya yang ada pada tubuh manusia. Namun sebelum lanjut 

membaca artikel ini akan membahas mengenai Anatomi Fisiologi Sistem 

Muskuloskeletal Pada Tubuh Manusia.  

 

Sistem muskuloskeletal adalah ilmu yang mempelajari mengenai otot dan tulang pada 

tubuh manusia. sistem muskuloskeletal terdiri dari kata muskulo yang berarti otot dan 

kata skeletal yang berarti tulang.  

Muskulo atau muskular adalah jaringan otot-otot tubuh. Ilmu yang mempelajari 

tentang muskulo atau jaringan otot-otot tubuh adalah myologi.  

 

Skeletal atau osteo adalah tulang kerangka tubuh, yang terdiri dari tulang dan sendi. 

Ilmu yang mempelajari tentang skeletal atau osteo tubuh adalah osteologi.  

 

Muskulus (muscle) otot merupakan organ tubuh yang mempunyai kemampuan 

mengubah energi kimia menjadi energi mekanik atau gerak sehingga dapat 

berkontraksi untuk menggerakkan rangka, sebagai respons tubuh terhadap perubahan 

lingkungan.  

 

Otot disebut alat gerak aktif karena mampu berkontraksi, sehingga mampu 

menggerakkan tulang. semua sel-sel otot mempunyai kekhususan yaitu untuk 



berkontraksi. otot membentuk 40-50% berat badan, kira-kira sepertiganya merupakan 

protein tubuh dan setengahnya tempat terjadinya aktivitas metabolik saat tubuh 

istirahat. 

 

Terdapat lebih dari 600 buah otot pada tubuh manusia. Sebagian besar otot-otot 

tersebut dilekatkan pada tulang-tulang kerangka tubuh, dan sebagian kecil ada yang 

melekat di bawah permukaan kulit. Gabungan otot berbentuk kumparan dan terdiri 

dari : 

Fascia adalah jaringan yang membungkus dan mengikat jaringan lunak. fungsi fascia 

yaitu mengelilingi otot, menyedikan tempat tambahan otot, memungkinkan struktur 

bergerak satu sama lain dan menyediakan tempat peredaran darah dan saraf.  

Ventrikel (empal) merupakan bagian tengah yang mengembung.  

Tendon (urat otot) yaitu kedua ujung yang mengecil, tersusun dari jaringan ikat dan 

bersifat liat. Otot disebut alat gerak aktif karena mampu berkontraksi, sehingga 

mampu menggerakkan tulang. 

semua sel-sel otot mempunyai kekhususan yaitu untuk berkontraksi. otot membentuk 

40-50% berat badan, kira-kira sepertiganya merupakan protein tubuh dan setengahnya 

tempat terjadinya aktivitas metabolik saat tubuh istirahat. 

 

Terdapat lebih dari 600 buah otot pada tubuh manusia. Sebagian besar otot-otot 

tersebut dilekatkan pada tulang-tulang kerangka tubuh, dan sebagian kecil ada yang 

melekat di bawah permukaan kulit. Gabungan otot berbentuk kumparan dan terdiri 

dari : 

Fascia adalah jaringan yang membungkus dan mengikat jaringan lunak. fungsi fascia 

yaitu mengelilingi otot, menyedikan tempat tambahan otot, memungkinkan struktur 

bergerak satu sama lain dan menyediakan tempat peredaran darah dan saraf.  

Ventrikel (empal) merupakan bagian tengah yang mengembung.  

Tendon (urat otot) yaitu kedua ujung yang mengecil, tersusun dari jaringan ikat dan 

bersifat liat.Pada sistem ini terdapat 2 sistem yang harus dipelajari yaitu Sistem 

Muskuler ( Otot ) dan Sistem Skeletal ( Tulang ). Yang pertama kali dibahas yaitu 

mengenai Sistem muskular dan yang kedua mengenai sistem skeletal. Simak bahasan 

sebagai berikut. 

 

1. SISTEM MUSKULER 



Pada sistem ini terdiri dari 3 jenis yaitu Otot, Tendon, dan Ligamen. Sebelum itu kita 

perlu untuk mengetahui Fungsi dan Ciri-ciri dari sistem ini, untuk bisa mengerti dan 

memahami mengenai bahasan-bahasan yang terdapat pada sistem ini. 

a. Fungsi Sistem Muskuler 

Pergerakan adalah otot menghasilkan gerakan pada tulang tempat otot tersebut 

melekat dan bergerak dalam bagian organ internal tubuh. 

Penopang tubuh dan mempertahankan postur adalah otot menopang rangka dan 

mempertahankan tubuh saat berada dalam posisi berdiri atau saat duduk terhadap gaya 

gravitasi. 

Produksi panas adalah kontraksi otot-otot secara metabolis menghasilkan panas untuk 

mepertahankan suhu tubuh normal. 

 

Baca Juga : Anatomi dan Fisiologi Manusia ( Definisi dan Tujuan ) 

 

b. Ciri-ciri Sistem Muskuler 

Kontrakstilitas adalah serabut otot berkontraksi dan menegang, yang dapat atau tidak 

melibatkan pemendekan otot. 

Eksitabilitas adalah serabut otot akan merespons dengan kuat jika distimulasi oleh 

impuls saraf. 

Ekstensibilitas adalah serabut otot memiliki kemampuan untuk menegang melebihi 

panjang otot saat rileks. 

Elastisitas adalah serabut otot dapat kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi 

atau meregang. 

Dibawah ini adalah 3 jenis sistem muskuler atau sistem otot pada tubuh manusia, 

simak dan perhatikan penjelasan sebagai berikut. ( Dengan pemberian kode A, B, C ) 



 

 

Anatomi Fisiologi Sistem Muskuloskeletal Pada Tubuh Manusia 

 

A. Otot ( muscle )  

Seperti yang kita ketahui Jenis otot-otot dibedakan menjadi 3 ( tiga ), yaitu otot rangka, otot 

polos, dan otot jantung. Berikur ini mengenai pengertian dan penjelasan mengenai ketiga jenis 

otot tersebut. 

 

1. Otot Rangka 

Otot rangka merupakan otot lurik, volunter, dan melekat pada rangka. 

Karakteristik : 

 

Serabut otot sangat panjang, sampai 30 cm, berbentuk silindris dengan lebar berkisar antara 

10 mikron sampai 100 mikron. 

Setiap serabut memiliki banyak inti yang tersusun di bagian perifer. 

Kontraksinya sangat cepat dan kuat. 

Struktur Mikroskopis : 

Otot skelet disusun oleh bundel-bundel paralel yang terdiri dari serabut-serabut berbentuk 

silinder yang panjang, disebut myofiber/serabut otot. 



Setiap serabut otot sesungguhnya adalah sebuah sel yang mempunyai banyak nukleus di 

tepinya. 

Cytoplasma dari sel otot disebut sarcoplasma yang penuh dengan bermacam-macam 

organella, kebanyakan berbentuk silinder yang panjang disebut dengan myofibril.  

Myofibril disusun oleh myofilament-myofilament yang berbeda-beda ukurannya, yaitu yang 

kasar terdiri dari protein myosin yang halus terdiri dari protein aktin/actin. 

 

2. Otot Polos 

Otot polos merupakan otot tidak berlurik dan involunter. Jenis otot ini dapat ditemukan pada 

dinding berongga seperti kandung kemih dan uterus, serta pada dinding tuba seperti pada 

sistem respiratorik, pencernaan, reproduksi, urinarius, dan sistem sirkulasi darah.  

Karakteristik  

Serabut otot berbentuk spindel dengan nukleus sentral.  

Serabut ini berukuran kecil, berkisar antara 20 mikron (melapisi pembuluh darah) sampai 0,5 

mm pada uterus wanita hamil. 

Kontraksinya kuat dan lamban.  

Struktur mikroskopis  

Struktur mikroskopis otot polos adalah sarcoplasmanya terdiri dari myofibril yang disusun 

oleh myofilamen-myofilamen.  

Ada dua kategori otot polos berdasarkan cara serabut otot distimulasi untuk berkontraksi, 

yaitu sebagai berikut : 

Otot polos unit ganda ditemukan pada dinding pembuluh darah besar, pada jalan udara besar 

traktus respiratorik, pada otot mata yang memfokuskan lensa dan menyesuaikan ukuran pupil 

dan pada otot erektor vili rambut. 

Otot polos unit tunggal (viseral) ditemukan tersusun dalam lapisan dinding organ berongga 

atau visera. Semua serabut dalam lapisan mampu berkontraksi sebagai satu unit tunggal. Otot 

ini dapat bereksitasi sendiri atau miogenik dan tidak memerlukan stimulasi saraf eksternal 

untuk hasil dari aktivitas listrik spontan. 

 

3. Otot Jantung 

Otot jantung merupakan otot lurik, yang disebut juga otot serat lintang involunter.  

Karakteristik : 

otot ini hanya terdapat pada jantung. 

Otot jantung mempunyai sifat bekerja terus menerus setiap saat tanpa henti, tapi otot jantung 

juga mempunyai masa istirahat, yaitu setiap kali berdenyut.  



Struktur mikroskopis : 

otot jantung mirip dengan otot skelet.  

Memilki banyak inti sel yang terletak di tepi agak ke tengah. 

Panjang sel berkisar antara 85-100 mikron dan diameternya sekitar 15 mikron. 

Berdasarkan gerakannya otot dibedakan menjadi otot antagonis dan otot sinergis. 

Otot Antagonis, yaitu hubungan antar otot yang cara kerjanya bertolak belakang/tidak searah, 

menimbulkan gerak berlawanan. Contohnya: 

1. Ekstensor ( meluruskan ) dengan fleksor ( membengkokkan ), misalnya otot bisep dan otot 

trisep. 

2. Depressor ( gerakan ke bawah ) dengan elevator ( gerakan ke atas ), misalnya gerak kepala 

menunduk dan menengadah. 

Otot Sinergis, yaitu hubungan antar otot yang cara kerjanya saling mendukung/bekerjasama, 

menimbulkan gerakan searah. Contohnya : 

1. Pronator Teres. 

2. Pronator Kuadrus. 

Berdasarkan letaknya, otot dapat ditemukan di berbagai daerah bagian tubuh dengan nama-

nama otot tertentu. Hansen dan Huxly (1995) mengemukakan teori kontraksi otot yang 

disebut model Sliding Filamens. Model ini menyatakan bahwa kontraksi terjadi berdasarkan 

adanya dua set filamen di dalam sel otot kontraktil yang berupa filamen aktin dan miosin.  

 

Ketika otot berkontraksi, aktin dan miosin bertautan dan saling menggelincir satu sama lain, 

sehingga sarkomer pun juga memendek. Dalam otot terdapat zat yang sangat peka terhadap 

rangsang disebut asetilkolin. Otot yang terangsang menyebabkan asetilkolin terurai 

membentuk miogen yang merangsang pembentukan aktomiosin.  

 

Hal ini menyebabkan otot berkontraksi sehingga otot yang melekat pada tulang bergerak. Saat 

berkontraksi, otot membutuhkan energi dan oksigen. Oksigen diberikan oleh darah, 

sedangkan energi diperoleh dari penguraian ATP (adenosin trifosfat) dan kreatinfosfat.  

 

ATP terurai menjadi ADP (adenosin difosfat) + Energi. Selanjutnya, ADP terurai menjadi 

AMP (adenosin monofosfat) + Energi. Kreatinfosfat terurai menjadi kreatin + fosfat + energi. 

Energi-energi ini semua digunakan untuk kontraksi otot. 

Mekanisme Kerja Otot : 

Fleksor ( bengkok ) =  Ekstentor ( meluruskan ). 

Supinasi ( menengadah ) = Pronasi ( tertelungkup ). 



Defresor ( menurunkan ) = Lepator ( menaikkan ). 

Sinergis ( searah ) = Antagonis ( berlawanan ). 

Dilatator ( melebarkan ) = Konstriktor ( menyempitkan ). 

Adduktor ( dekat ) = Abduktor ( jauh ). 

 

NB : " Tanda ( = ) adalah menandakan gerakan yang sama namun berlawan arah. " 

 

B. Tendon  

Tendon adalah tali atau urat daging yang kuat yang bersifat fleksibel, yang terbuat dari fibrous 

protein (kolagen). Tendon berfungsi melekatkan tulang dengan otot atau otot dengan otot. 

Berdasarkan cara melekatnya pada tulang, tendon dibedakan sebagai berikut. 

Origo, merupakan tendon yang melekat pada tulang yang tidak berubah kedudukannya ketika 

otot berkontraksi. 

Inersio, merupakan tendon yang melekat pada tulang yang bergerak ketika otot berkontraksi. 

 

C. Ligamen 

Ligamen adalah pembalut/selubung yang sangat kuat, yang merupakan jaringan elastis 

penghubung yang terdiri atas kolagen. Ligamen membungkus tulang dengan tulang yang 

diikat oleh sendi. Beberapa tipe ligamen adalah sebagai berikut. 

Ligamen Tipis 

Ligamen pembungkus tulang dan kartilago. Merupakan ligamen kolateral yang ada di siku 

dan lutut. Ligamen ini memungkinkan terjadinya gerakan. 

Ligamen jaringan elastik kuning 

Merupakan ligamen yang dipererat oleh jaringan yang membungkus dan memperkuat sendi, 

seperti pada tulang bahu dengan tulang lengan atas. 

 

2. SISTEM SKELETAL 

Sistem rangka adalah bagian tubuh yang terdiri dari tulang, sendi, dan tulang rawan 

(kartilago) sebagai tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk 

mempertahankan sikap dan posisi. Tulang sebagai alat gerak pasif karena hanya mengikuti 

kendali otot. Akan tetapi tulang tetap mempunyai peranan penting karena gerak tidak akan 

terjadi tanpa tulang. Tubuh kita memiliki 206 tulang yang membentuk rangka. Salah satu 

bagian terpenting dari sistem rangka adalah tulang belakang. 

Fungsi dari sistem skeletal/rangka adalah: 



Penyangga berdirinya tubuh, tempat melekatnya ligamen- ligamen, otot, jaringan lunak dan 

organ. Membentuk kerangka yang berfungsi untuk menyangga tubuh dan otot-otot yang 

melekat pada tulang. 

Penyimpanan mineral (kalsium dan fosfat) dan lipid (yellow marrow) atau hemopoesis. 

Produksi sel darah (red marrow). 

Pelindung yaitu membentuk rongga melindungi organ yang halus dan lunak, serta 

memproteksi organ-organ internal dari trauma mekanis. 

Penggerak yaitu dapat mengubah arah dan kekuatan otot rangka saat bergerak karena adanya 

persendian. 

Berdasarkan struktur tulang, tulang terdiri dari sel hidup yang tersebar diantara material tidak 

hidup (matriks). Matriks tersusun atas osteoblas (sel pembentuk tulang). Sedangkan osteoblas 

membuat dan mensekresi protein kolagen dan garam mineral. Jika pembentukan tulang baru 

dibutuhkan, osteoblas baru akan dibentuk. Jika tulang telah dibentuk, osteoblas akan berubah 

menjadi osteosit (sel tulang dewasa). Sel tulang yang telah mati akan dirusak oleh osteoklas 

(sel perusakan tulang). 

 

1. Klasifikasi Tulang 

Jaringan tulang berdasarkan jaringan penyusun dan sifat-sifat fisiknya dibedakan menjadi 

tulang rawan dan tulang sejati. 

a. tulang rawan 

1. Tulang Rawan (kartilago) terdiri dari 3 macam yaitu : 

2. Tulang rawan hyalin, bersifat kuat dan elastis terdapat pada ujung tulang pipa. 

3. Tulang rawan fibrosa yaitu memperdalam rongga dari cawan-cawan (tulang panggul) 

dan rongga glenoid dari scapula. 

4. Tulang rawan elastik yaitu terdapat dalam daun telinga, epiglottis, dan faring. 

 

b. tulang Sejati (osteon) 

Tulang bersifat keras dan berfungsi menyusun berbagai sistem rangka. Permukaan luar tulang 

dilapisi selubung fibrosa (periosteum). Lapis tipis jaringan ikat (endosteum) melapisi rongga 

sumsum dan meluas ke dalam kanalikuli tulang kompak. Secara mikroskopis tulang terdiri 

dari beberapa komponen berikut ini : 

Sistem Havers adalah saluran yang berisi serabut saraf, pembuluh darah, aliran limfe. 

Lamella adalah lempeng tulang yang tersusun konsentris. 

Lacuna adalah ruangan kecil yang terdapat di antara lempengan-lempengan yang 

mengandung sel tulang. 



Kanalikuli memancar di antara lacuna dan tempat difusi makanan sampai ke osteon. 

 

2. Sel Penyusun Tulang 

Secara anatomi fisiologi Tulang tersusun oleh 3 sel yaitu, osteobast, osteosit, dan osteoclast. 

Berikut ini penjelasannya. 

Osteobast adalah sel tulang muda yang menghasilkan jaringan osteosit dan mengkresikan 

fosfatase dalam pengendapan kalsium dan fosfat ke dalam matriks tulang. 

Osteosit adalah sel- sel tulang dewasa yang bertindak sebagai lintasan untuk pertukaran 

kimiawi melaui tulang yang padat. 

Osteoclast adalah sel-sel yang dapat mengabsorbsi mineral dan matriks tulang. 

Sistem skeletal dibagi menjadi axial dan appendicular, dengan penjelasan sebagai 

berikut. 

Axial atau rangka aksial, terdiri dari tengkorak kepala/cranium dan tulang-tulang muka, 

columna vertebralis/batang tulang belakang, costae/tulang-tulang rusuk, dan sternum/tulang 

dada. 

Appendicular atau rangka tambahan, terdiri dari tulang extremitas superior dan tulang 

extremitas inferior. 

a. Tulang extremitas superior, terdiri dari: 

-Korset pectoralis, terdiri dari scapula (tulang berbentuk segitiga) dan clavicula (tulang 

berbentuk lengkung) 

-Lengan atas, mulai dari bahu sampai ke siku 

-Lengan bawah, mulai dari siku sampai pergelangan tangan 

-Tangan 

 

b. Tulang extremitas inferior terdiri dari korset pelvis, paha, tungkai bawah dan kaki. 

 

RANGKUMAN 

Bab ini telah membahas pengertian dan dasar Anatomi fisiologi sistem Muskuluskletal pada 

tubuh manusia. 

 

 

 

 

 

 



TUGAS 

Tugas: 

1. Tugas Terstruktur 

Petunjuk: 

1. Membagi menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 7-8 mahasiswa 

2. Masing-masing kelompok mencari diagnose penyakit istilah terminology medis dan 

berdiskusi dengan kelompok membahas sesuai judul yang diberikan. Adapun judul 

kelompok sebagai berikut: 

1. Anatomi Fisiologi system muskuloskletal 

2. Anatomi Fisiologi system muskuloskletal 

3. Anatomi Fisiologi system muskuloskletal 

4. Anatomi Fisiologi system muskuloskletal 

3. Laporan tugas dituangkan dalam bentuk makalah dengan kertas A4 times new roman 

font 12 spasi 1,5 rata kiri kanan. 

4. Bentuk laporan tugas disusun dengan mengikuti format sebagai berikut : 
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TINJAUAN PUSTAKA 

BAB III 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 
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KESIMPULAN DAN PENUTUP 
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2.Kegiatan Mandiri 

Petunjuk:  
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Roman, spasi 1,5 
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BAB IV 

TERMINOLOGY MEDIS KONSEP DASAR PEMBENTUKAN ISTILAH MEDIS 

PADA SYSTEM  MUSKULUSKLETAL  

(dr. Jhon Bakeri Liem, M.KM) 

 

 

PENDAHULUAN 

A. Pengantar Pendahuluan 

Pada bab ini berjudul Terminology Medis Konsep Dasar Pembentukan Istilah Medis 

Pada System Muskuluskletal yaitu bagian yang harus Anda kuasai dalam Mata Kuliah 

pengantar kodefikasi terkait sistem Muskuluskletal, Respirasi dan Kardiovasculer. Salah satu 

capaian pembelajaran pada Program Studi D-III Perekam dan Infokes adalah mewujudkan 

kompetensi sebagai Coder yaitu kemampuan menentukan kode penyakit terkait dignosa dan 

tindakan  berdasarkan kode etik, mampu berdaptasi dengan berbagai situasi dan 

mendokumentasikannya secara tepat. Setelah mempelajari bab ini Anda diharapkan dapat 

memahami bagaimana melakukan cara pengkodingan dengan baik dan benar sesuai dengan 

aturan terminologi untuk melakukan kodefikasi penyakit dan tindakan berdasarkan ICD 10 dan 

ICD 9 CM. Koding klinis atau koding medis adalah suatu kegiatan yang mentransformasikan 

diagnosis penyakit, prosedur medis dan masalah kesehatan lainnya dari kata-kata menjadi 

suatu bentuk kode, baik numerik atau alfanumerik, untuk memudahkan penyimpanan, 

retrieval dan analisis data.  

Terminology Medis Konsep Dasar Pembentukan Istilah Medis Pada System 

Muskuluskletal merupakan suatu proses yang kompleks dan membutuhkan pengetahuan 

tentang Terminology Medis Konsep Dasar Pembentukan Istilah Medis Pada System 

Muskuluskletal. 

B. Deskripsi Materi 

Materi yang akan dibahas pada bab ini, yaitu : Terminology Medis Konsep Dasar 

Pembentukan Istilah Medis Pada System Muskuluskletal. 

C. Kemampuan/Tujuan Akhir yang Diharapkan 

Tujuan akhir yang diharapkan dalam BAB ini  adalah : Mahasiswa mampu menentukan  

Terminology Medis Konsep Dasar Pembentukan Istilah Medis Pada System 

Muskuluskletal. 

D. Uraian Materi 



I.  I. Terminology Medis Konsep Dasar Pembentukan Istilah Medis Pada System 

Muskuluskletal 

II.  

I. Terminology Medis Konsep Dasar Pembentukan Istilah Medis Pada System 

Muskuluskletal 

Fungsi 

System skeletal & muscular bekerjasama memberikan perlindungan, penyangga badan 

dan fungsi gerak . Skeleton terdiri dari tulang (bone) & cartilage adalah rangka badan 

dan tempat melekatnya tendon, ligament dan muscle /otot. 

Cartilage : jaringan penyambung fibrosa, khusus yg membentuk kebanyakan  

      skeleton 

Tendon : tali fibrosa jaringan ikat yg dengannya otot dilekatkan 

Ligamen : pita jaringan ikat yg menghubungkan tulang atau menyokong organ   

      dalam 

Tulang sbg tempat penyimpanan garam2 mineral dan penting dalam hematopoiesis 

(hemat/o + -poiesis) - darah/produksi 

Otot menggerakkan organ atau bagian badan dengan kontraksi dan relaksasi 

Hubungan yg erat antara skeleton dan muscle maka sering disebut musculoskeletal 

(muscul/o) - otot 

Ilmu yg mempelajari dis : 

orthopedics (orth/o + ped/o + -ic) 

orthopedist 

kata kata yang berkaitan 

Cranium 

craniocele : tonjolan keluar dari setiap bagian isi kranial melalui suatu defek pada 

tengkorak kepala 

Craniomeningocele : tonjolan keluar dari membran serebral melalui suatu defek 

tengkorak kepala 

Craniomalacia : perlunakan abnormal dari tengkorak kepala 

cranioplasty 

craniotomy 

craniectomy 

Clavicle, scapula 

clavicular :tulang melengkung spt huruf f yg bersendi dg sternum dan scapula, 

membentuk bagian anterior dari gelang bahu pada kedua sisi, disebut juga collar bone 



scapular : tulang pipih segitiga di belakang bahu 

Costa (rusuk) 

intercostal muscles subcostal 

sternocostal costectomy 

sternum 

sternal puncture 

substernal 

vertebra - spondyl/o – rachi/o – rach/i 

intervetebral 

spondylomalacia 

spondylitis 

cervical vertebrae 

rachidynia (rach/i dan rachi/o) 

rachialgia 

carpal 

carpectomy 

phalang 

phalangitis 

 

penyakit yang berhubungan dengan tulang 

Osteomalacia 

Gangguan pada metabolisme tulang, perlunakan abnormal dari tulang krn defisiensi 

vit D yg penting untuk absorpsi Ca 

Rachitis 

Kekurangan Ca dan Vit D selama pertumbuhan 

Osteoporosis 

Meningkatnya porositas tulang . Tulang nampak banyak lubang krn defisiensi Ca 

Calcification 

Jaringan organik menjadi keras krn timbunan calsium 

Myelitis 

Inflamasi pada tulang belakang atau pada sumsum tulang 

Myelofibrosis 

Penggantian sumsum tulang oleh type jaringan lain 

Osteomyelitis 

Inflamasi pada tulang terutama sumsum tulangbelakang 



Myeloencephalitis 

Inflamasi pada otak dan sumsum tulang belakang 

Paraplegia 

Paralysis pada bagian bawah badan dan kedua lengan krn kecelakaan atau tumor 

Quadriplegia 

Paralysis pada tangan dan kaki (ekstrimitas) 

Spina bifida 

anomali perkembangan yg ditandai dg defek penutupan selubung tulang pd medula 

spinalis sehingga medula spinalis dan selaput meningen dpt menonjol keluar 

Scoliosis 

Deviasi lateral yg cukup besar terhadap garis lurus vertikal pada tulang belakang 

Kyphosis 

Kelengkungan torakal tulang belakang yg berlebihan 

Osteoarthritis 

Kehilangan flexibilitas tulang belakang mrpk peny kronis 

Spinal anesthesia 

Spinal puncture 

Spinal fluid atau cerebrospinal 

Kata-kata yang berhubungan dengan articulation/joint 

Joint/articulation adalah tempat penyatuan atau sambungan antara dua atau lebih 

tulang rangka 

synovial joint : ruangan pada articulation 

synovial fluid : cairan yg terdapat pd synovial joint 

arthritis (arthr/o) 

Inflamasi pada joint 

rheumatoid arthritis 

penyakit kronis yg ditandai dg inflamasi yg dapat merubah sruktur joint (deformitas) 

spondyl arthritis 

inflamasi pada tulang belakang 

polyarthritis 

 

penyakit yang berhubungan dengan Muskulo 

myofibrosis 

myocele (fascial hernia) 

musculofascial (muscul/o, my/o) 



musculodystrophy 

myasthenia gravis 

myalgia 

lupus erythematosus (Lupus) serigala 

rash yang melintang pada hidung 

scleroderma (sclera/o + derm/a) kering 

fracture 

simple fracture 

compound fracture 

gout, acut arthritis 

hyperuricemia 

hernia 

leukemias 

multiple myeloma (myel/o) sumsum tulang 

osteitis deformans (Paget’s disease) 

inflamasi tulang kronis 

sarcomas 

kanker yang tumbuh pada jaringan conective (tulang dan otot) 

chondrosarcoma (chondr/o) cartilage 

fibrosarcoma 

tumor ganas berisi banyak jaringan ikat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tugas: 

1. Tugas Terstruktur 

Petunjuk: 

1. Membagi menjadi 10 kelompok yang terdiri dari 7-8 mahasiswa 

2. Masing-masing kelompok mencari terminologi medis sistem muskuluskletal dan 

berdiskusi dengan kelompok membahas sesuai judul yang diberikan. Adapun judul 

kelompok sebagai berikut: 

1. Arthropati (penyakit-penyakit sendi anggota), Arthropati infeksi 

2. Poliarthropati radang, Arthrosis 

3. Penyakit sendi lain, Kelainan jaringan ikat sistemik (penyakit  

autoimmun dan kolagen) 

4.  Dorsopati (penyakit pada vertebra), Dorsopati yang merusak bentuk 

5. Spondilopati, Dorsopati lain 

6. Kelainan jaringan lunak (penyakit otot, synovium dan tendon),  

Kelainan otot 

7. Kelainan sinovium dan tendon, Kelainan jaringan lunak lain 

8. Osteopati dan kondropati (penyakit tulang dan rawan), Kelainan  

kepadatan dan struktur tulang 

9. Osteopati lain, Kondropati 

10. Kelainan lain pada sistem musculoskeletal dan jaringan ikat 

3. Laporan tugas dituangkan dalam bentuk makalah dengan kertas A4 times new roman 

font 12 spasi 1,5 rata kiri kanan. 

4. Bentuk laporan tugas disusun dengan mengikuti format sebagai berikut : 

SAMPUL DEPAN (COVER) 

DAFTAR ISI 

BAB I 

SKENARIO/TEMA : JUDUL TUGAS DISKUSI 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

2. Tujuan 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

BAB III 

PROBLEM/ANALISIS MASALAH 

BAB IV 



PEMBAHASAN 

BAB V 

KESIMPULAN DAN PENUTUP 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Tugas 2 : Kegiatan Mandiri 

Petunjuk:  

a. Membuat kesimpulan materi perkuliahan 

b. Diketik dengan kertas A4 dengan ukuran font 12, jenis tulisan Times New Roman, 

spasi 1,5 

c. Pada bagian cover sertakan nama dan NIM dan logo 
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BAB V 

GANGGUAN FUNGSI DARI BERBAGAI PENYAKIT PADA SISTEM TUBUH 

MANUSIA BESERTA ISTILAH MEDIS DAN TINDAKAN YANG TERKAIT 

MELIPUTI SISTEM FUNGSI DASAR TUBUH SISTEM MUSKULOSKLETAL 

 (dr. Jhon Bakeri Liem, M.KM) 

 

 

PENDAHULUAN 

A. Pengantar Pendahuluan 

Bab 1 ini berjudul Gangguan Fungsi Dari Berbagai Penyakit Pada Sistem Tubuh 

Manusia Beserta Istilah Medis Dan Tindakan Yang Terkait Meliputi Sistem Fungsi Dasar 

Tubuh Sistem Muskuloskletal dan merupakan  bagian yang harus Anda kuasai dalam Mata 

Kuliah pengantar kodefikasi terkait sistem Muskuluskletal, Respirasi dan Kardiovasculer. 

Salah satu capaian pembelajaran pada Program Studi D-III Perekam dan Infokes adalah 

mewujudkan kompetensi sebagai Coder yaitu kemampuan menentukan kode penyakit terkait 

dignosa dan tindakan  berdasarkan kode etik, mampu berdaptasi dengan berbagai situasi dan 

mendokumentasikannya secara tepat. Setelah mempelajari bab ini Anda diharapkan dapat 

memahami Gangguan Fungsi Dari Berbagai Penyakit Pada Sistem Tubuh Manusia Beserta 

Istilah Medis Dan Tindakan Yang Terkait Meliputi Sistem Fungsi Dasar Tubuh Sistem 

Muskuloskletal. Secara khusus Anda diharapkan dapat menjelaskan Gangguan Fungsi Dari 

Berbagai Penyakit Pada Sistem Tubuh Manusia Beserta Istilah Medis Dan Tindakan Yang 

Terkait Meliputi Sistem Fungsi Dasar Tubuh Sistem Muskuloskletal. Untuk mencapai 

kompetensi tersebut pokok-pokok materi yang harus Anda pelajari meliputi: Gangguan 

Fungsi Dari Berbagai Penyakit Pada Sistem Tubuh Manusia Beserta Istilah Medis Dan 

Tindakan Yang Terkait Meliputi Sistem Fungsi Dasar Tubuh Sistem Muskuloskletal 

A. Deskripsi Materi 

Materi yang akan dibahas pada BAB  ini yaitu Gangguan Fungsi Dari Berbagai 

Penyakit Pada Sistem Tubuh Manusia Beserta Istilah Medis Dan Tindakan Yang Terkait 

Meliputi Sistem Fungsi Dasar Tubuh Sistem Muskuloskletal. Capaian pembelajaran akan 

mendukung dalam pencapaian profil kompetensi sebagai tenaga rekam medik yang mampu 

berperan sebagai coder. 

 

 



B. Kemampuan/Tujuan Akhir yang Diharapkan 

Tujuan akhir yang diharapkan dalam BAB ini adalah : Mahasiswa mampu menjelaskan 

Gangguan Fungsi Dari Berbagai Penyakit Pada Sistem Tubuh Manusia Beserta Istilah Medis 

Dan Tindakan Yang Terkait Meliputi Sistem Fungsi Dasar Tubuh Sistem Muskuloskletal. 

C. Uraian Materi 

 Gangguan Fungsi Dari Berbagai Penyakit Pada Sistem Tubuh Manusia Beserta Istilah Medis 

Dan Tindakan Yang Terkait Meliputi Sistem Fungsi Dasar Tubuh Sistem Muskuloskletal 

I. Pengertian  

Gangguan muskuloskeletal adalah kondisi terjadinya gangguan fungsi pada ligamen, otot, 

saraf, sendi dan tendon, serta tulang belakang. Sistem muskuloskeletal tubuh sendiri adalah 

struktur yang mendukung anggota badan, leher, dan punggung. 

 

II. Faktor Risiko Gangguan Muskuloskeletal 

Gangguan muskuloskeletal terjadi ketika kamu terlalu sering menggunakan atau 

menyalahgunakan sekelompok otot atau tulang untuk waktu yang lama tanpa istirahat. Risiko 

terjadinya gangguan muskuloskeletal dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain: 

Paksaan: Menggunakan kekuatan untuk melakukan suatu kegiatan, seperti 

mengangkat, mendorong, menarik, ataupun membawa benda-benda berat. Pengulangan: 

Melakukan tindakan sama berulang kali dengan otot atau sendi yang sama. 

Postur: Membungkuk atau memutar tubuh kamu untuk waktu yang lama. 

Getaran: Mengoperasikan mesin dan peralatan yang bergetar. 

 

Penyebab Gangguan Muskuloskeletal 

Penyebab nyeri muskuloskeletal bervariasi. Penyebab pasti dari nyeri dapat tergantung dari: 

 

1. Usia: Lanjut usia cenderung mengalami nyeri muskuloskeletal dari sel-sel tubuh yang 

rusak. 

2. Pekerjaan: Beberapa pekerjaan membutuhkan tugas yang berulang atau menyebabkan 

sikap tubuh yang buruk, sehingga membuat kamu berisiko mengalami gangguan 

muskuloskeletal. 

3. Tingkat aktivitas: Menggunakan otot terlalu berlebihan, maupun terlalu lama tidak aktif, 

seperti duduk sepanjang hari dapat menyebabkan gangguan muskuloskeletal. 

4. Gaya hidup: Atlet lebih sering berisiko untuk gangguan muskuloskeletal. 

Jaringan otot bisa rusak akibat kelelahan dengan kegiatan sehari-hari. Cedera atau 

trauma di suatu bagian yang disebabkan oleh gerakan tiba-tiba, kecelakaan mobil, dan 



jatuh juga dapat menyebabkan nyeri muskuloskeletal. Penyebab lain nyeri termasuk 

salahnya posisi tulang belakang dari postur tubuh yang buruk atau pendeknya otot dari 

kurangnya aktivitas. 

 

Gejala Gangguan Muskuloskeletal 

Gejala akan bervariasi pada setiap orang, tetapi tanda-tanda dan gejala umum, 

termasuk: 

 

Nyeri/ngilu. 

Kelelahan. 

Gangguan tidur. 

Peradangan, pembengkakan, dan kemerahan. 

Penurunan rentang gerak. 

Hilangnya fungsi. 

Kesemutan. 

Mati rasa atau kekakuan. 

Kelemahan otot atau kekuatan cengkeraman menurun. 

Diagnosis Gangguan Muskuloskeletal 

Dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan riwayat medis secara menyeluruh untuk 

mengetahui penyebab pasti dari rasa sakit. Kemudian, dokter mungkin menguji otot 

dan sendi untuk mengetahui: 

 

Kelemahan atau degenerasi 

Setiap kedutan yang dapat menunjukkan kerusakan saraf 

Pembengkakan atau kemerahan 

Maka dokter mungkin melakukan tes pencitraan untuk mengonfirmasi diagnosis jika 

terdapat gangguan tertentu. Lalu, melakukan rontgen untuk melihat tulang atau tes darah 

mengetahui penyakit rematik. 

 

Rangkuman: 

Gangguan muskuloskeletal terjadi ketika kamu terlalu sering menggunakan atau 

menyalahgunakan sekelompok otot atau tulang untuk waktu yang lama tanpa istirahat. Risiko 

terjadinya gangguan muskuloskeletal dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain: 

Paksaan: Menggunakan kekuatan untuk melakukan suatu kegiatan, seperti mengangkat, 

mendorong, menarik, ataupun membawa benda-benda berat. 



Pengulangan: Melakukan tindakan sama berulang kali dengan otot atau sendi yang sama. 

Postur: Membungkuk atau memutar tubuh kamu untuk waktu yang lama. 

Getaran: Mengoperasikan mesin dan peralatan yang bergetar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tugas  

1. Tugas Terstruktur 

Petunjuk: 

• Baca dan cermati tugas dibawah ini, kemudian kerjakan secara berkelompok 

• Dikumpulkan palinglama 1 minggu setelah tugas ini diumumkan 

• Sampaikan hasil tugas secara berurutan kepada dosen dan kelompok lain 

• Membagi menjadi 10 kelompok yang terdiri dari 8-9 mahasiswa, yang mana masing-

masing kelompok mencari gambar dengan rapi dan tuliskan nama-nama struktur 

anatomi sesuai topik yang diberikan. 

1. Arthropati (penyakit-penyakit sendi anggota), Arthropati infeksi 

2. Poliarthropati radang, Arthrosis 

3. Penyakit sendi lain, Kelainan jaringan ikat sistemik (penyakit autoimmun dan 

kolagen) 

4. Dorsopati (penyakit pada vertebra), Dorsopati yang merusak bentuk  

5. Spondilopati, Dorsopati lain 

6. Kelainan jaringan lunak (penyakit otot, synovium dan tendon), Kelainan otot 

7. Kelainan sinovium dan tendon, Kelainan jaringan lunak lain 

8. Osteopati dan kondropati (penyakit tulang dan rawan), Kelainan  kepadatan dan 

struktur tulang 

9. Osteopati lain, Kondropati 

10. Kelainan lain pada sistem musculoskeletal dan jaringan ikat 

• Laporan tugas dituangkan kedalam file word dan  dengan kertas A4 times new roman 

font 12 spasi 1,5 rata kiri kanan. 

• Bentuk laporan tugas disusun dengan mengikuti format sebagai berikut : 

SAMPUL DEPAN (COVER) 

DAFTAR ISI 

BAB 1 

TEMA : JUDUL TUGAS DISKUSI 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

2. Tujuan 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

BAB III 

PROBLEM/ANALISIS MASALAH 



BAB IV 

PEMBAHASAN 

BAB V 

KESIMPULAN DAN PENUTUP 

DAFTAR PUSTAKA 

 

2.Kegiatan Mandiri 

Petunjuk : 

a. Buatlah resume hasil diskusi seluruh kelompok  . 

b. Resume diketik dengan kertas A4 dengan ukuran font 12, jenis tulisan Times New 

Roman, spasi 1,5 

c. Pada bagian cover sertakan nama dan NIM dan logo 
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BAB VI 

 

MENGGUNAKAN ATURAN DAN TATACARA KODIFIKASI PENYAKIT DAN 

TINDAKAN PADA SISTEM MUSKULUSKLETAL 

dr. John Barker Liem, M.K.M 

 

PENDAHULUAN 

A. Pengantar Pendahuluan 

Pada bab VI ini Anda akan mempelajari materi Menggunakan Aturan Dan Tatacara 

Kodifikasi Penyakit Dan Tindakan Pada Sistem Muskuluskletal. Bab ini memberikan bekal 

(pengalaman belajar) kepada mahasiswa klasifikasi-kodefikasi penyakit dan masalah terkait 

dalam menunjang kompetensi sebagai clinical coder. Secara khusus mahasiswa akan 

diberikan pengetahuan  dan ketrampilan tentang tata cara pembentukan istilah dan singkatan 

medis, jenis dan fungsi klasifikasi dan kodefikasi penyakit serta kemampuan menentukan 

kode diagnosis dan tindakan dengan tepat pada sistem muskuloskeletal. 

B. Deskripsi Materi 

Bab ini akan membahasKlasifikasi penyakit dan tindakan merupakan kegiatan 

mengelompokan penyakit dan tindakan berdasarkan Kriteria tertentu yang telah disepakati. 

Pemberian kode atas diagnosis klasifikasi penyakit yang berlaku dengan menggunakan ICD-

10 untuk mengkode penyakit, ICD-9-CM digunakan untuk mengkode tindakan, serta untuk 

mengkode penyakit dan tindakan. Keteampilan menetukan klasifikasi dan kodifikasi penyakit 

dan tindakan medis harus didukung pengetahuan anatomi fisiologi, terminologi medis serta 

patofisiologi penyakit., sesuai dengan klasifikasi penyakit berdasarkan ICD 10, meliputi 

sistem Muskuluskletal 

 

C. Kemampuan/tujuan akhir yang diharapkan 

Setelah mempelajari Bab ini, diharapkan Mahasiswa mampu Menggunakan Aturan dan 

tatacara kodifikasi penyakit dan tindakan pada sistem muskuluskletal (C3 ) 

D. Uraian Materi 

Aturan dan tatacara kodifikasi penyakit dan tindakan pada sistem muskuluskletal. 

 

Koding Diagnosis Penyakit Sistem Muskuloskeletal 

 

Sebagaimana halnya dengan Bab sebelumnya, maka dalam mempelajari koding 



diagnosis penyakit pada sistem muskuloskeletal, maka kita harus mengenal terlebih 

dahulu struktur bab XIII dan kekhususannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 6.1 

Catatan Bab XIII Penyakit Sistem Muskuloskeletal (Sumber: ICD-10, Volume 1, Bab 

XIII) 

 

A. PENGECUALIAN 

 

Sebagaimana bab yang lain juga, maka di bawah judul bab senantiasa terdapat 

Exclusion (Pengecualian), termasuk dalam Bab X ini. 

PENGECUALIAN: 

Kondisi Tertentu Yang Berawal Pada Periode Perinatal 

(P00-P96) Gangguan Sendi Temporomandibular Tertentu 

(K07.6) 

Penyakit Infeksi Dan Parasitik Tertentu (A00-

B99) Komplikasi Kehamilan, Persalinan Dan 

Nifas (O00-O99) 

Malformasi, Deformasi Kongenital & Abnormalitas Kromosom 

(Q00- Q99) 

Penyakit Endokrin, Nutrisional dan Metabolik (E00-E90) 

Cedera, Keracunan Dan Akibat Dari Sebab Luar Lainnya (S00-T98) 

Neoplasma (C00-D48) 

Gejala, Tanda, Dan Temuan Abnormal Klinis Dan Laboratorik, Tak 

Terklasifikasi Di Tempat Lain (R00-R99) 

 

B. ISI BAB 

 

Bab XIII Penyakit Sistem Muskuloskeletal terdiri dari Blok Kategori 

sebagai berikut:  

M00-M25 Arthropati 

M00-M03 Arthropati Infeksius 

M05-M14        Polyarthropati Dengan Peradangan M15-M19



       Arthrosis 

M20-M25 Penyakit Sendi Lainnya 

M30-M36        Penyakit Jaringan Ikat Sistemik  

M40-M54       Dorsopati 

M40-M43           Deformitas Dorsopati  

M45-M49       Spondylopati 

M50-M54 Dorsopati Lainnya 

M60-M79 Penyakit Jaringan Lunak  

M60-M63 Penyakit Pada Otot 

M65-M68 Penyakit Pada Synovium Dan Tendon M70-M79

 Penyakit Jaringan Lunak Lainnya M80-M94

 Osteopati dan Kondropati 

M80-M85 Penyakit Pada Struktur Dan Densitas Tulang M86-M90

 Osteopati Lainnya 

M91-M94 Kondropati 

M95-M99 Penyakit Sistem Muskuloskeletal dan Jaringan Ikat  

 Lainnya 

 

C. KATEGORI ASTERISK 

 

Bab ini banyak kode asterisknya. Ingat, kode asterisk tidak pernah berdiri sendiri. 

Harus dengan kode dagger dari bab lain. 

M01* Infeksi Direct Persendian Pada Penyakit Infeksi Dan Parasit Yang 

Terklasifikasi Di Bagian Lain 

M03* Arthropati Reaktif Dan Postinfeksi Pada Penyakit Yang Terklasifikasi Di 

Bagian Lain 

M07* Arthropati Psoriatik Dan Enteropatik 

M09* Arthritis Juvenilis Pada Penyakit Yang Terklasifikasi Di Bagian Lain M14*

 Arthropati Pada Penyakit Yang Terklasifikasi Di Bagian Lain 

M36* Penyakit Jaringan Ikat Sistemik Pada Penyakit Yang  

 Terklasifikasi Di Bagian Lain  

M49* Spondylopati Pada Penyakit Yang Terklasifikasi Di Bagian  

 Lain 

M63* Penyakit Otot Penyakit Yang Terklasifikasi Di Bagian Lain 

M68* Penyakit Synovium Dan Tendon Pada Penyakit Yang  

Terklasifikasi Di Bagian Lain 

 

M73* Penyakit Jaringan Lunak Pada Penyakit Yang  

 Terklasifikasi Di Bagian Lain  

M82* Osteoporosis Pada Penyakit Yang Terklasifikasi Di  

 Bagian Lain 

M90* Osteopati Pada Penyakit Yang Terklasifikasi Di Bagian Lain 

 

D. CATATAN KHUSUS BAB 

 



KODE ke-5 LOKASI ANATOMIK 

DARI KELAINAN 

Untuk Bab XIII tidak terdapat Catatan Khusus Bab (Chapter Specific Note) 

seperti bab sebelumnya. 

 

 

E. CATATAN LAIN 

 

Catatan di bawah bab XIII berisi subklasifikasi tentang lokasi-lokasi yang terkait 

dengan penyakit muskuloskeletal. Digunakan untuk kode opsional tambahan bagi 

beberapa kategori yang sesuai. Angka ke-5 ditandai dengan kurung terpisah di 

belakang tiap kode yang terpakai. 

 

Site of musculoskeletal involvement 

 

 

 

 

Gambar 6.2 

Kode Untuk Lokasi Anatomik (Sumber: ICD-10, Volume 1, Bab XIII) 

1. Penyakit Arthropati (M00-M25) 

 

 

 

 

a. Arthropati Infeksius (M00-M03) 



Pada Arthropati infektif  terdapat catatan khusus tentang perbedaan-perbedaan 

berdasarkan etiologi 

 

Gambar 6.3 

Catatan untuk Arthropati Infeksius (Sumber: ICD-10, Volume 1, Bab XIII) 

 

b. Arthrosis (M15 – M19) 

 

 

Gambar 6.4 

Catatan untuk Arthrosis (Sumber: ICD-10, Volume 1, Bab XIII) 

 

Pada kelompok Artrosis (M15-M19)  terdapat catatan khusus tentang 

terminologi artrosis; bahwa istilah osteoarthritis digunakan sebagai sinonim dari 

arthrosis atau osteoarthrosis 

Adapun istilah primer artinya tidsak disebabkan oleh penyakit (underlying disease) 

lain. 

Gangguan Pada Lutut (M23) 

 
 

 



 

 

Gambar 6.5 

Catatan untuk kategori M23 (Sumber: ICD-10, Volume 1, Bab XIII) 

 

Untuk M23 terdapat klasifikasi tersendiri untuk menunjukkan site / lokasi 

penyakit/kelainannya. Juga perhatikan exclusion ; pada cedera baru (saat ini) tidak 

masuk dalam kategori ini melainkan tergolong pada cedera / trauma. 

 

2. Penyakit Dorsopati (M40 – M54) 

Pada kelompok Dorsopati (M40-M54)  terdapat subklasifikasi khusus untuk 

beberapa subkategori, kecuali M50 dan M51 

 

Gambar 6.6 

Catatan untuk Dorsopati (Sumber: ICD-10, Volume 1, Bab XIII) 

 

3. Penyakit Pada Jaringan Lunak (Soft Tissue) (M60 – M79) 

Soft Tissue = struktur Under the Skin. Oleh karena itu di kode pada bab yang 

berbeda dengan skin. Yang termasuk dalam soft tissue adalah ; tendon, ligamentum, 

fascia, jaringan fibrous, otot dan membran synovial 

 
 

Gambar 6.7. Definisi Soft Tissue (Sumber: Wikipedia) 

 

a. Kode Ganda pada Soft Tissue Disorder 



Pada kategori M65.0, M86 dll terdapat kode tambahan untuk identifikasi agen 

infeksi (B95-B97). 

 

b. Entesopati (M76) 

 

 

Pada kategori M76 terdapat catatan khusus tentang terminologi bursitis, 

capsulitis, dan tendinitis yang sering digunakan untuk berbagai kelainan/keadaan 

ligamentum perifer atau perlekatan otot; sebagian besar telah disatukan ke dalam 

golongan entesopati sebagai nama generik untuk lesi-lesi pada lokasi tersebut. Tidak 

termasuk; bursitis akibat penggunaan berlebihan atau penekanan. 

4. Penyakit Osteopati Dan Chondropati 

Pada kelompok Osteopati terdapat penyakit Osteoporosis dengan pembagian 

berdasarkan disertai / tidak fraktur patologis 

 

 



 

 

 

Gangguan pada penyembuhan fraktur dapat berupa non-union atau malunion. 

Perhatikan penulisan diagnosis oleh dokter, bila masih kurang paham harus dikonfirmasi. 

 

 

 

5. Lesi Biomekanikal (M99) 

Lesi Biomekanikal ; digunakan jika tidak dapat diklasifikasi ke bagian lain. Dan 

terdapat subklasifikasi khusus untuk digunakan pada kategori tersebut. 

 
 

 

 

RANGKUMAN 

Bab ini telah membahas berbagai penggunaaan ICD berdasarakan penyakit dan 

tindakan sesuai dengan klasifikasi penyakit berdasarkan ICD 10 dan 9 CM. Aspek 

pembahasan penyakit, mencakup organ yang mengalami gangguan dan masalah kesehatan 

yang ditimbulkan, manifestasi klinik dan diagnosis penyakit serta penanganan yang dapat 

dilalukan. Pembahasan bab dari berbagai organ sistem muskuluskletal, meliputi kodifikasi 

terkait sistem muskuluskletal. 

 

 



Tugas: 

1. Tugas Terstruktur 

Petunjuk: 

a. Baca dan cermati tugas dibawah ini, kemudian kerjakan secara berkelompok 

b. Dikumpulkan palinglama 1 minggu setelah tugas ini diumumkan 

c. Sampaikan hasil tugas secara berurutan kepada dosen dan kelompok lain 

d. Membagi menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 8-9 mahasiswa, yang mana masing-

masing kelompok mencari gambar dengan rapi dan tuliskan nama-nama struktur 

anatomi sesuai topik yang diberikan. 

1. M00-M25. Arthropati (penyakit-penyakit sendi anggota), M00-M03. Arthropati 

infeksi, M05-M14. Poliarthropati radang, M15-M19. Arthrosis 

2. M20-M25. Penyakit sendi lain, M30-M36. Kelainan jaringan ikat sistemik 

(penyakit autoimmun dan kolagen), M40-M54. Dorsopati (penyakit pada vertebra), 

M40-M43. Dorsopati yang merusak bentuk 

3. M45-M49. Spondilopati, M50-M54. Dorsopati lain, M60-M79. Kelainan jaringan 

lunak (penyakit otot, synovium dan tendon), M60-M63. Kelainan otot, M65-M68. 

Kelainan sinovium dan tendon, M70-M79. Kelainan jaringan lunak lain,  

4. M80-M94. Osteopati dan kondropati (penyakit tulang dan rawan), M80-M85. 

Kelainan kepadatan dan struktur tulang, M86-M90. Laporan tugas dituangkan 

kedalam file word dan  dengan kertas A4 times new roman font 12 spasi 1,5 rata 

kiri kanan. 
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BAB VII 

STRUKTUR DAN FUNGSI SISTEM RESPIRASI 

dr. John Barker Liem, M.K.M 

A. PENDAHULUAN 

1. Pengantar Pendahuluan 

Para mahasiswa pada bab ini Saudara akan mempelajari anatomi fisiologi sistem 

respirasi. Saudara akan mempelajari bagaimana bentuk dan susunan organ-organ system 

respirasi secara secara keseluruhan maupun bagian-bagiannya serta hubungan organ-organ 

yang satu satu dengan yang lain serta bagaimana organ-organ tersebut bekerja secara 

normal. 

Untuk membantu Saudara memahami anatomi fisiologi sistem respirasi, coba 

diperhatikan bagaimana setiap hari kita bernafas? Selama bernafas ada udara yang kita  

hirup masuk kedalam tubuh, namun ada juga udara yang kita keluarkan keluar dari dalam 

tubuh. Perhatikan dan rasakan udara yang dihirup melaui hidung, lalu rasakan prosesnya 

didalam tubuh hingga kita sampai proses selesai dan diakhiri dengan mengeluarkan udara 

dari dalam tubuh. 

Satu hal yang penting adalah membuat catatan tentang materi pembalajaran yang sulit 

Anda pahami. Cobalah terlebih  dahulu  mendiskusikan  materi  pembelajaran  yang  sulit 

dengan sesama mahasiswa atau teman sejawat. Apabila masih dibutuhkan, Anda dianjurkan 

untuk mendiskusikannya dengan narasumber pada kegiatan pembelajaran tatap muka. 

Agar kompetensi diatas tercapai maka dalam bab ini akan disajikan materi anatomi 

fisiologi system respirasi. Selamat Belajar dan Semoga Sukses  ! 

B. Deskripsi Materi 

Bab ini akan membahas anatomi fisiologi system respirasi. Sehingga pada akhirnya 

para mahasiswa mampu menentukan klasifikasi kodefikasi penyakit masalah terkait 

kesehatan dan tindakan system respirasi berdasarkan ICD10 dan ICD 9 CM. 

 

C. Kemampuan/ Tujuan Akhir Yang Diharapkan 

Setelah mempelajari Bab ini, diharapkan mahasiswa dapat menunjukkan anatomi 

fisiologi system respirasi tubuh manusia. 

 

D. Uraian Materi 

1.Anatomi sistem Respirasi 

2. Fisiologi sistem Respirasi 

 

A. ANATOMI SISTEM RESPIRASI 

 

1. Hidung 

Hidung (nasal) merupakan salah satu organ tubuh yang berfungsi sebagai alat 

pernafasan (respirasi) dan indra penciuman (pembau). Bagian luar hidung berbentuk 



seperti piramida atau kerucut dengan bagian-bagian hidung terdiri: 

a. Pangkal hidung (bridge) 

b. Batang hidung (dorsum nasi): dinding depan hidung yang terbentuk oleh ossa nasalis 

c. Cuping hidung: bagian bawah dinding lateral hidung yang dibentuk oeh tulang rawan 

d. Septum nasi: dinding yang membatasi dua rongga hidung 

e. Dinding lateral rongga hidung (kavum nasi) 

 

Didalam hidung terdapat vestibulum berisi serabut-serabut halus untuk mencegah 

masuknya benda-benda asing yang menggangu proses pernapasan, selain itu untuk 

menyaring, menghangatkan dan melembabkan udara yang di hirup. 

Hidung (nasal) mempunyai fungsi dalam proses pernapasan sebagai berikut: 

a. Udara dihangatkan oleh permukaan konka dan septum nasalis, setelah melewati 

faring, suhu udara kurang lebih 36 derajat celcius. 

b. Udara dilembabkan sebagian besar oleh hidung. Udara yang melewati hidung bila 

mencapai faring kelembabapannya kurang lebih 75% 

c. kotoran disaring oleh bulu-bulu hidung 

 

Disekeliling dinding sebelah dalam terdapat ruang-ruang udara di dalam tulang-

tulang kepala yang disebut sinus paranalis yang terdiri dari: 

a. Sinus sfenoidalis terletak dibelakang kranial hidung didalam korpus sfenoidalis, 

bermuara ke rongga hidung bagian belakang 

b. Sinus etmoidalis terletak dalam pars labirinitus ossis etmoidalis 

c. Sinus frontalis terletak pada infundibulum meatus nasi media 

d. Sinus maksilaris (antrum hiqmori) terletak pada dinding lateral hidung 

 

2. Faring 

Suatu saluran otot selaput kedudukan tegak lurus antara basis krani dan vertebrae 

servikalis IV, yang tersusun oleh beberapa tulang rawan, terletak antara basis krania 

dan esofagus berisi jaringan ikat digunakan untuk tempat lewat alat-alat didaerah 

faring. 

Faring terbagi dalam tiga bagian yaitu: 

1. Nasofaring terdapat pharyngeal tonsil dan tuba eustachius. Dalam lateral dinding 

nasofaring terdapat dua lubang yaitu osteum faringis dan lubang medial 

2. Orofaring merupakan pertemuan rongga mulut dengan faring terdapat pangkal lidah 

3. Laringofaring terjadi persilangan antara aliran udara dan aliran makanan 



Dipangkal faring atau tenggorokan terdapat penutup yang disebut epiglottis yang 

memiliki fungsi ketika menelan makanan katup tersebut akan menutup pangkal 

tenggorok dan pada waktu bernapas katup akan membuka. 

 

3. Laring 

Laring atau pangkal tenggorokan merupakan jalinan tulan rawan yang dilengkapi 

dengan otot, membran jaringan ikat dan ligamentum. Sebelah atas laring membentuk 

tepi epiglotis, lipatan dari epiglotis aritenoid dan pita interaritenoid dan sebelah bawah 

terdapat kartilago krikoid. Laring mempunyai dua fungsi mekanisme yang terpisah 

yaitu fonasi dan artikulasi. 

 

4. Trakea 

Trakea (batang tenggorok) adalah tabung berbentuk pipa seperti huruf C yang 

dibentuk oleh tulang-tulang rawan yang disempurnakan oleh selaput terletak diantara 

vertebrae servikalis VI sampai ke tepi bawah kartilago krikoidea vertebra torakalis V. 

Memiliki panjang sekitar 13cm dan diameter 2,5cm dilapisi oleh otot polos, 

mempunyai dinding fibroelastis yang tertanam dalam balok-balok hialin yang 

mempertahankan trakea tetap terbuka. Terdiri dari dua cabang menjadi bronkus kiri dan 

bronkus kanan. Trakea dibentuk oleh tulang rawan yang berbentuk cincin (15-20 

cincin) dengan diameter trakea tidak sama pada seluruh bagian. Pada bagian servikal 

agak sempit, bagian tengah sedikit melebar dan mengecil lagi dekat percabangan 

bronkus. 

 

5. Bronkus 

Merupakan percabangan trakea kanan dan kiri, tempat percabangan disebut 

carina. Bronkus kanan lebih pendek lebar dan lebih dekat dengan trakea. Bronkus 

terdapat pada ketinggian vertebarae toraklis IV dan V mempunyai struktur seperti 

trakea dan dilapisi oleh sejenis sel yang sama dengan trakea. 



Bronkus memliki prinsipalis yang terdiri dua bagian yaitu: 

a. bronkus prinsipalis dekstra: panjang sekitar 2,5 cm masuk ke hilus pulmonalis 

paru kanan, mempercabangkan bronkus lubaris superior. Masuk ke hilus 

pulmonalis kanan bercabang tiga menjadi bronkus lobaris medius, bronkus 

lobaris inferior dan bronkus lobaris superior. 

b. Bronkus prinsipalis sinistra: lebih sempit dan lebih panjang serta lebih horizontal 

dibanding bronkus dekstra. Panjang sekitar 5cm, berjalan kebawah aorta dan 

didepan esofagus. Masuk ke hilus pumonalis kiri bercabang menjadi dua 

(bronkus lobaris superior dan bronkus lobaris inferior). 

 

Pada ujung bronkioli terdapat gelembung paru atau alveoli, alveoli terdiri dari 

membran alveolar dan ruang interstisial 

 

6. Paru (Pulmo) 

Salah satu organ sistem pernapasan yang berada didalam kantong (pleura 

parientalis dan pleura viseralis). Pulmo bersifat ringan,terapung didalam air, sangat 

lunak, elastis dan berada dalam rongga torak. Berwarna biru ke abu-abuan dan 

berbintik-bintik karena partikel-partikel debu yang masuk termakan oleh fagosit. 

 

 



Didalam paru-paru terdapat bronkus, bronkiolus dan alveoli. Alveoli berfungsi 

sebagai pengendalian pernafasan. Apeks pulmo berbentuk bundar dan menonjol kearah 

dasar dan lebar melewati apertura torasis superior 2,5-4cm diatas ujung sternal iga I. 

Paru-paru terdiri dari 2 bagian yaitu 

a. Paru-paru kanan memiliki 3 lobus dan 10 segmen: 

1) lobus superior ( segmen apikal, superior dan anterior), 

2) lobus medius (segmen lateral dan medial), 

3) lobus inferior (segmen superior, mediobasal, anterobasal, laterobasal, dan 

posterobasal) 

b. Paru-paru kiri memiliki 2 lobus dan 8 segmen: 

1) lobus superior (segmen apiko posterior,anterior,superior, dan inferior) 

2) lobus inferior (segmen superior,anteri, mediobasal,lateral basal, dan 

laterobasal) 

 

B. FISIOLOGI SISTEM RESPIRASI 

 

1. Ventilasi 

a. Definisi 

Ventilasi merupakan proses pergerakan udara ke dan dari dalam paru. Proses ini 

berfungsi untuk menyediakan dan menyalurkan oksigen dari udara luar yang 

dibutuhkan sel untuk metabolisme dan membuang karbondioksida hasil sisa 

metabolisme sel ke luar tubuh. Proses terdiri atas dua tahap yaitu inspirasi atau 

pergerakan udara dari luar ke dalam paru dan ekspirasi yaitu pergerakan udara dari 

dalam ke luar paru. 

Namun secara volume pernapasan, ventilasi dibagi dua menjadi ventilasi per 

menit  dan ventilasi alveolar. 

1) Minute  Ventilasi  (MV):  udara   yang   keluar   masuk   paru   dalam   1   menit.   

Minute ventilasi dapat dihitung dengan rumus: 

MV = Vol. Tidal (VT) x Respiratory rate (RR) 

Volume tidal = volume sekali hembusan napas = 500 ml 

RR = respiration rate = frekuensi pernapasan dalam 1 menit = 12-18x/menit 

2) Alveolar ventilasi (AV) 

AV = (VT – dead space)x RR 

Dead space = ruang mati = volume udara yang tidak mengalami pertukaran gas 

(150 per hembusan napas). 

 

b. Mekanisme Ventilasi 

1) Inspirasi 

Pada prinsipnya pertukaran atau pengaliran gas terjadi apabila terdapat perbedaan 

tekanan pada dua tempat atau lebih yang mana gas atau udara tersebut akan 

mengalir dari tempat dengan tekanan tinggi ke tempat dengan tekanan rendah. 

Inspirasi terjadi apabila terjadi perbedaan tekanan antara alveoli dan udara luar, 

dimana tekanan intra alveoli lebih rendah dari tekanan udara luar (atmosfer). 

Pada inspirasi biasa tekanan ini 



berkisar antara -1 sampai -3 mmHg. Pada inspirasi mendalam tekanan intra 

alveoli dapat mencapai -30 mmHg. Penurunan tekana intrapulmonal (intraalveoli) 

pada waktu inspirasi disebabkan oleh mengembangnya rongga toraks akibat 

kontraksi otot-otot inspirasi. Pada waktu inspirasi costa tertarik ke caudal, 

diafragma berkontraksi menyebabkan diafragma turun ke bawah dan 

menyebabkan rongga dada membesar atau mengembang. 

2) Ekspirasi 

Ekspirasi berlangsung bila tekanan intrapulmonal lebih tinggi daripada tekanan 

udara luar sehingga udara bergerak ke luar paru. Peningkatan tekanan di dalam 

rongga paru terjadi bila volume rongga paru mengecil akibat proses penguncupan 

yang disebabkan oleh daya elastis jaringan paru dan relaksasi diafragma dan otot-

otot inspirasi. Pada proses ekspirasi biasa tekanan intrapulmonal berkisar antara 

+1 sampai +3 mmHg. 

Tekanan intrapleura adalah tekanan di dalam rongga pleura (cavum pleura). 

Dalam keadaan normal ruang ini hampa udara dan mempunyai tekanan negatif 

(lebih rendah) kurang lebih -4 mmHg dibandingkan dengan tekanan intraalveoli. 

 

Gambar 1.6. Inspirasi dan Ekspirasi 

 

Menurut Hukum boyle: 

“Tekanan gas menurun jika volume ruang meningkat, begitu pula sebaliknya” 

1) Saat volume rongga dada meningkat walaupun sedikit selama inhalasi, tekanan 

intrapulmonar sedikit menurun dan udara mengalir ke dalam paru-paru melalui 

saluran konduksi 

2) Aliran udara masuk ke paru-paru dari daerah tekanan tinggi (atmosfer) ke daerah 

tekanan rendah (intrapulmonar) 

3) Ketika vol rongga dada menurun selama ekshalasi, tekanan intrapulmonar 

meningkat dan mendorong udara keluar dari paru- paru menuju atmosfer 

 

2. Difusi: 

Pertukaran antara O2 dari alveoli ke kapiler paru-paru dan CO2 dari kapiler ke 

alveoli Faktor yang berperan: 

a. Luas permukaan paru-paru 

b. Permeabilitas membran respirasi 

c. Perbedaan tekanan dan konsentrasi O2 

d. Afinitas gas (kemampuan menembus & saling mengikat Hb) 

 

3. Transprotasi 

Proses pendistribuasian antara O2 kapiler ke jaringan tubuh dan CO2 jaringan tubuh 

ke kapiler. Pada proses ini terjadi Oksihemoglobin & Karbominohemoglobin 

Transpor gas di dalam darah: 



a. Gas dibawa dalam darah dalam 2 bentuk terlarut di dalam plasma atau dalam 

ikatan dengan Hemoglobin (Hb) 

b. Hb dalam eritrosit mampu berikatan dengan cepat & reversibel dgn O2 

meningkatkan solubilitas O2 dalam darah 

c. Pada situasi normal, > 95% volume O2 yang diberikan darah ditranportasikan 

dalam eritrosit, berikatan dengan Hb. 

d. Jumlah O2 yang berikatan dg Hb tergantung pada PO2 plasma di sekitar eritrosit 

dan jumlah situs ikatan sel darah merah yang tersedia dalam sel darah merah 

e. Jumlah situs ikatan yang potensial tergantung sebagian besar pada total jumlah 

molekul Hb dalam darah 

f. O2 membentuk ikatan dengan Hb dengan cepat dan reversibel membentuk 

oksihemoglobin (HbO2) 

g. Jumlah O2 yang dibawa Hb akan meningkatkan secara cepat pada PO2 60 mm Hg 

 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBUTUHAN OKSIGEN 

1. Faktor Fisiologi 

a. Menurunnya kapasitas pengikatan O2 seperti anemia 

b. Menurunnya konsentrasi O2 yang diinspirasi seperti pada obstruksi saluran 

napas bagian atas 

c. Hipovolemia sehingga tekanan darah menurun mengakibatkan transpor O2 

terganggu 

d. Meningkatnya metabolisme seperti adanya infeksi, demam, ibu hamil, luka 

dan lain-lain. 

e. Kondisi yang mempengaruhi pergerakan dinding dada seperti pada 

kehamilan, obersitas, musculus skeleton yang abnormal, penyakit kronik 

seperti TBC paru 

2. Faktor Perkembangan 

a. Bayi prematur: yang disebabkan kurangnya pembentukan surfaktan 

b. Bayi dan toodler: adanya resiko infeksi saluran pernafasan akut 

c. Anak usia sekolah dan remaja , resiko saluran pernafasan dan merokok 

d. Dewasa muda dan pertenggahan: diet yang tidak sehat, kurang aktivitas, 

stress yang mengakibatkan penyakit jantung dan paru-paru 

e. Dewasa tua: adanya proses penuaan yang mengakibatkan kemungkinan 

arteriosklerosis, elastisitas menurun, ekspansi paru menurun 

 

3. Faktor Perilaku 

a. Nutrisi: misalnya pada obesitas mengakibatkan penurunan ekspansi paru, 

gizi yang buruk menjadi anemia sehingga daya ikat oksigen berkurang, diet 

yang terlalu tinggi lemak menimbulkan arteriosklerosis. 

b. Exercise (olahraga berlebih): Exercise akan meningkatkan kebutuhan oksigen 

c. Merokok: nikotin menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah perifer dan 

koroner 



d. Substance abuse (alkohol dan obat-obatan): menyebabkan intake nutrisi 

(Fe) menurun mengakibatkan penurunan hemoglobin, alkohol 

menyebabkan depesi pusat pernafasan 

e. Kecemasan: menyebabkan metabolisme meningkat 

4. Faktor Lingkungan 

a. Tempat kerja (polusi) 

b. Suhu lingkungan 

c. Ketinggian tempat dari permukaan laut 

5. Perubahan Fungsi Jantung 

Perubahan-perubahan fungsi jantung yang mempengaruhi kebutuhan oksigenasi 

adalah sebagai berikut: 

a. Gangguan Konduksi (hantaran) seperti distritmia (takikardia/bradikardia). 

b. Perubahan Cardiac Output (Curah Jantung).Menurunnya cardiac output 

seperti pada pasien dekom menimbulkan hipoksia Jaringan. 

c. Kerusakan fungsi katub seperti pada stenosis, obstruksi, regurgitasi darah 

yang mengakibatkan vetrikel bekerja lebih keras. 

d. Myocardial iskhemial infrark mengakibatkan kekurangan pasokan darah 

dari arteri koroner ke miokardium. 

6. Perubahan Fungsi Pernafasan 

a. Hiperventilasi 

Merupakan upaya tubuh dalam meningkatkan jumlah O2 dalam paru-paru agar 

pernafasan lebih cepat dan dalam. Hiperventilasi dapat disebabkan karena: 

1) Kecemasan 

2) Infeksi / sepsis 

3) Keracunan obat-obatan 

4) Kertidakseimbangan asam basa seperti pada asidosis metabolic 

 

b. Hipoventilasi 

Hipoventilasi terjadi ketika ventilasi alveolar tidak adekuat untuk memenuhi 

penggunaan O2 tubuh atau untuk mengeluarkan CO2 dengan cukup, biasanya terjadi 

pada keadaan atelektasis (kolaps paru). 

 

c. Hipoksia 

Tidak adekuatnya pemenuhan O2 seluler akibat dari defisiensi O2 yang diinspirasi 

atau meningkatnya penggunaan O2 pada tingkat seluler. Hipoksia dapat disebabkan oleh: 

1) Menurunya hemoglobin 

2) Berkurangnya konsentrasi O2 jika berada di puncak gunung 

3) Ketidakmampuan jaringan mengikat O2 seperti keracunan sianida 

4) Menurunnya difusi O2 dari alveoli ke dalam darah seperti pada pneumonia 

5) Menurunnya perfusi jaringan seperti syok 

6) Kerusakan / gangguan ventilasi 

 

 

 

 

 



A. RANGKUMAN 

Hidung (nasal) merupakan salah satu organ tubuh yang berfungsi sebagai alat 

pernafasan (respirasi) dan indra penciuman (pembau). Laring atau pangkal tenggorokan 

merupakan jalinan tulan rawan yang dilengkapi dengan otot, membran jaringan ikat 

dan ligamentum. Sebelah atas laring membentuk tepi epiglotis, lipatan dari epiglotis 

aritenoid dan pita interaritenoid dan sebelah bawah terdapat kartilago krikoid. Laring 

mempunyai dua fungsi mekanisme yang terpisah yaitu fonasi dan artikulasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TUGAS 

1. Tugas Terstruktur 

Petunjuk/Langkah Pembelajaran : 

1. Mahasiswa dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu : 

1. Anatomi Fisiologi system Respirasi 

2. Anatomi Fisiologi system Respirasi 

3. Anatomi Fisiologi system Respirasi 

4. Anatomi Fisiologi system Respirasi 

2. Laporan tugas dituangkan kedalam file word dan  dengan kertas A4 times new roman 

font 12 spasi 1,5 rata kiri kanan. 

3. Bentuk laporan tugas disusun dengan mengikuti format sebagai berikut : 

SAMPUL DEPAN (COVER) 

DAFTAR ISI 

BAB 1 

TEMA : JUDUL TUGAS DISKUSI 

PENDAHULUAN 

1.Latar Belakang 

2.Tujuan 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

BAB III 

PROBLEM/ANALISIS MASALAH 

BAB IV 

PEMBAHASAN 

BAB V 

KESIMPULAN DAN PENUTUP 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

2.Kegiatan Mandiri 

Petunjuk : 

a. Buatlah resume hasil diskusi seluruh kelompok  . 

b. Resume diketik dengan kertas A4 dengan ukuran font 12, jenis tulisan Times New 

Roman, spasi 1,5 

c. Pada bagian cover sertakan nama dan NIM dan logo 



DAFTAR PUSTAKA 

1. Marie A. Moisio and EMER w. Moisio. 2014. Medical Terminology a Strudent 

Centered. Approach. Boston. USA Cengage Learning. 

2. Medical Terminology Practice, 2014. California. 

3. Anggraini M., Irmawati, Garmelia, E., Kresnowati, L. Klasifikasi, Kodefikasi 

Penyakit dan masalah Terkait I : Anatomi, Fisiologi, Patologi, Terminologi 

Medis dan Tindakan Pada Sistem Kardiovaskuler, Respirasi, dan 

Muskuloskeletal. Bahan Ajar Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (RMIK). 

PPSDM-BPPSDMK Kemenkes RI. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB VIII 

TERMINOLOGI MEDIS; KONSEP DASAR PEMBENTUKAN ISTILAH MEDIS 

PADA SISTEM RESPIRASI 

Theresia, ST.RMIK 

PENDAHULUAN 

A. Pengantar Pendahuluan 

Pembahasan meliputi pengetahuan tentang istilah  sistem respirasi. 

 

 

B. Deskripsi Materi 

Bab VIII ini disusun sedemikian rupa untuk membantu mahasiswa D3 Perekam Medis dan 

Informasi Kesehatan semester I dalam memahami materi kuliah kodefikasi terkait sistem 

kodefikasi penyakit dan tindakan pada sistem respirasi.   

 C. Kemampuan/ Tujuan akhir yang diharapkan 

Mahasiswa mampu menjelaskan istilah sistem respirasi  

 

D.Uraian Materi 

Terminologi medis sistem respirasi. 

 

BEBERAPA ISTILAH MEDIS PADA SISTEM RESPIRASI. 

 

 

Struktur, Unsur Kata Penggabung, Fungsi Sistem Respiratori 

 

Struktur Utama  Kata 
Penggabung 

Fungsi Utama 

Hidung (Nose) nas/o- Pertukaran udara selama menghirup (inhaling) 

  dan menghembuskan (exhaling); memanaskan, 

  melembabkan, dan menyaring udara yang 

  terhi-rup masuk lobang hidung. 

Sinus-sinus sinus/o Menyediakan lendir (mucus), menjadikan tulang 

(Sinuses) 
 

tengkorak lebih ringan, dan membantu 

  Produksi suara. 

 
Faring (Pharynx) pharyng/o- Mentransport udara bolak-balik antara hidung 

  dan trakea (trachea) 

Laring (Larynx) laryng/o- Memungkinkan orang berbicara. 



Epiglotis epiglott/o- Menutup trakea saat menelan. 

(Epiglottis)   

Trakea (Trachea) trache/o- Mentransportasi udara bolak-balik antara fa- 

  ring dan bronki 

Bronki (Bronchi) bronch/o- Mentransportasi udara dari trakea ke dalam 

  paru. 

Alveoli (Alveoli) alveol/o- Kantung (paru) tempat pelaksanaan pertukaran 

  gas-gas dengan kapiler darah pulmoner. 

Paru (Lungs) pneum/o-, Membawa oksigen (O2) ke dalam tubuh dan 

 pneumon/o- mengangkut karbon dioksida (CO2) dan sedi- 

  kit sampah air ke luar tubuh 

 pulmon/o-  

 

5. CONTOH BEBERAPA ISTILAH MEDIS 

 

No ROO

T 

Art

i 

1 alveol/o- alveolus(i) 

2 bronch/o- bronchus(i) (bronkus) 

3 bronchiol/o- bronchiolus(i) (bronkiolus) 

4 Bronch-itis peradangan pada bronchus 

5 Dys-pnea gangguan pada pernapasan 

6 epiglott/o- Epiglottis 

7 laryng/o- larynx (laring) 

8 Laryng-o-spasm kontraksi pada laring 

9 nas/o- nose (hidung)/nares (lubang hidung) 

10 Nasopharyngeal berkaitan dengan hidung dan faring 

11 orth/o- straight (tegak) 

12 pect/o- chest (dada) 

13 pharyng/o- pharynx (faring) 

14 phren/o- diaphragma (diafragma/sekat perut) 

15 pleur/o- pleura (membrane pembungkus paru) 

16 pneum/o- pneumon, lung/air (paru/udara) 

17 pulmon/o- Lungs 

18 Py/o pus / nanah 

19 rhin/o- nose (hidung) 



 

No ROO

T 

Art

i 

20 Rhin-0--itis Peradangan pada hidung 

21 Rhino-lith calculus pada rongga hidung 

22 sinus/o- sinus (rongga udara tulang tengkorak) 

23 spir/o- breathe/breath (bernapas) 

24 thorac/o- thorax/chest (dada) 

25 tonsill/o- tonsils (amandel) 

26 trache/o- trachea (tenggorokan) 

 

Definisi adalah batas ketentuan arti dari suatu istilah, sedangkan analisis adalah 

penguraian istilah dalam kaidah linguistik ke dalam unsur kata pembentuknya. 

 

VOKABULARI (PERBENDAHARAAN KATA) SISTEM RESPIRATORI 

Daftar Unsur Kata kunci 

yang terkait: Unsur Kata: 

atel/o- pleur/o- 

bronch/o-, bronchi/o- -pnea 

cyan/o- pneum/o-, pneumon/o-, pneu- 

-ectasis pulm/o-, pulmon/o- 

laryng/o- tachy- 

ox/i-, ox/o-, ax/y- thorac/o, thorax 

pharyng/o- trache/o- 

phon/o- 

 

 

ISTILAH MEDIS[ASAL KATA] DAN PRONUNCIATION (PENEKANAN 

LAFAL KATA) 

Acapnia *a.cap’ni.a, G-G] (ay-KAP-nee-ah) 

Anoxia *an.ox’i.a, G-G] (ah-NOCK-see-ah) 

Anthracosis *an”thra.co’sis, G-G] (an-thrah-KOH-sis) 

Antitussive *an”ti.tus’sive+ (an-tih-TUSS-iv) 

Aphonia *a.pho’ni.a, G-G] (ah-FOH-nee-ah) 

Apnea *ap.ne’a, ap.noe’a, G-G] (AP-nee-ah, ap-NEE-ah) 

Asbestosis *as”bes.to’sis, G-G] (ass-beh-STOH-sis) 

Asphyxia *as.phyx’i.a, G-G] (ass-FICK-see-ah) 



 
Asphyxiation *as.phyx”i.a’tion+ (ass-fick-see-AY-shun) 

Asthma *asth’ma, G] (AZ-mah) 

Croup [kroop] (KROOP) 

cystic fibrosid *cyst’ic, G, fi’broid, L-G] (SIS-tick figh-BROH-sis) 

Diphtheria *diph.the’ri.a, G] (dif-THEE-ree-ah) 

Dysphonia *dys.pho’ni.a, G-G] (dis-FOH-nee-ah) 

Dyspnea *dysp.ne’a, G-G] (DISP-nee-ah) 

Emphysema *em”phy.se’ma, G+ (em-fih-SEE-mah) 

Empyema *em”py.e’ma, G] (em-pye-EE-mah) 

endotracheal 

intubation 

*en”do.trach’e.al G-G, 

in-too-BAY-shun) 

(en-doh-TRAY-kee-al in”tu.ba’tion, 

L+ 

Epistaxis *ep”i.stax’is, G] (ep-ih-STACK-sis) 

Hemoptysis *he.mop’ty.sis, 

hae.mop’ty.sis, G-

G] 

(hee-MOP-tih-sis) 

Hemothorax *he”mo.tho’rax, 

hae”mo.tho’rax,G-

G] 

hee-moh-THOH-racks) 

Hypercapnia *hy”per,cap’ni.a, G-G] (high-per-KAP-nee-ah) 

Hyperpnea *hy”perp.ne’a, G-G] (high-perp-NEE-ah) 

Hypopnea *hy”pop’nea, G-G] (high-poh-NEE-ah) 

Hypoxemia *hy”pox.e’mi.a, G-G] (high-pock-SEE-mee-ah) 

Hypoxia *hy.pox’i.a, G-G] (high-POCK-see-ah) 

Laryngectomy *lar”yn.gec’to.my, G-G] (lar-in-JECK-toh-mee) 

Laryngitis *lar”yn.gi’tis, G-G] (lar-in-JIGH-tis) 

Laryngoplegia *la.ryn”go.ple’gi.a, G-G] (lar-ing-goh-PLEE-jee-ah) 



 

 

ISTILAH 

MEDIS 

 

[ASAL KATA] DAN (PRONUNCIATION PENEKANAN LAFAL 

KATA) 

Laryngoscopy *lar”yn.gos’co.py, G-G] (lar-ing-GOS-koh-pee) 

Mediastinum *me”di.as.ti’num, ML] (mee-dee-as-TYE-num) 

Nebulizer *neb’u.li”zer, L] (NEB-you-lye-zer) 

otolaryngologist *o”to.lar”yn.gol’o.gist, G-G-G] (oh-toh-lar-in-GOH-oh-jist) 

Pertussis *per.tus’sis, L+ (per-TUS-is) 

Pharyngitis *phar”yn.gi’tis, G-G] (far-in-JIGH-tis) 

pharyngoplasty *pha.ryn’go.plas”ty, G-G] (fah-RING-goh-plas-tee) 

Pleurectomy *pleu.rec’to.my, G-G] (ploor-ECK-toh-mee) 

Pleurisy *pleu’ri.sy, G] (PLOOR-ih-see) 

Pleurodynia *pleu”ro.dy’ni.a, G-G] (ploor-oh-DIN-ee-ah) 

pneumoconniosis *pneu”mo.co”ni.o’sis, G-G] (new-moh-koh-nee-OH-sis) 

pneumonectomy *pneu”mo.nec’to.my, G-G] (new-moh-NECK-toh-mee) 

pneumothorax *pneu”mo.tho’rax, G-G] (new-moh-THOR-racks) 

polysomnography *pol”y.som.nog’raph.y G-G-G] (pol-e e-som-NOG-rah-fee) 

pulse oximeter *ox.im’e.ter, G-G] (ock-SIM-eh-ter) 

Pyothorax *py”o.tho’rax, G-G] (pye-oh-THOH-racks) 

Sinusitis *si”nus.i’tis, L-G] (sigh-nuh-SIGH-tis) 

Spirometry *spi.rom’e.try, L-G] (spy-ROM-eh-tree) 



 

ISTILAH MEDIS [ASAL KATA] DAN (PRONUNCIATION PENEKANAN 

LAFAL KATA) 

Tachypnea *tach”yp.ne’a, G-G] (tack-ihp-NEE-ah) 

Thoracentesis *tho”ra.cen.te’sis, G-G] (thoh-rah-sen-TEE-sis) 

Thoracostomy *tho”ra.cot’o.my, G-G] (thoh-rah-KOS-toh-mee) 

Tracheostomy *tra”che.os’to.my. G-G] (tray-kee-OS-toh-mee) 

Tracheotomy *tra”che.ot’o.my, G-G] (tray-kee-OT-oh-mee) 

Tuberculosis *tu.ber”cu.lo’sis, L-G] (too-ber-kew-LOH-sis) 

 

Disadari bahwa desain struktur istilah akan membantu mahasiswa untuk mampu 

menganalisis istilah yang dijumpai dan hal ini menjadi tujuan inti dari Bab 

pembelajaran i. Dengan demikian penguasaan akan arti suatu istilah yang dijumpai 

pada bab-bab berikutnya akan menjadi mudah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tugas: 

1. Tugas Terstruktur 

Petunjuk: 

1. Membagi menjadi 10 kelompok yang terdiri dari 7-8 mahasiswa 

2. Masing-masing kelompok mencari berdiskusi dengan kelompok membahas sesuai 

judul yang diberikan. Adapun judul kelompok sebagai berikut: 

1. Infeksi saluran pernafasan atas akut 

2. Influenza dan pneumonia 

3. Infeksi saluran pernafasan bawah akut lainnya 

4. Penyakit lain pada saluran pernafasan atas 

5. Penyakit saluran pernafasan bawah kronik 

6. Penyakit paru-paru akibat agen eksternal 

7. Penyakit pernafasan lain yang mengenai interstitiu 

8. Kondisi supuratif dan nekrotik saluran pernafasan bawah 

9. Penyakit-penyakit lain pada pleura 

10. Penyakit-penyakit lain pada sistem pernafasan 

3. Laporan tugas dituangkan dalam bentuk makalah dengan kertas A4 times new roman 

font 12 spasi 1,5 rata kiri kanan. 

4. Bentuk laporan tugas disusun dengan mengikuti format sebagai berikut : 

SAMPUL DEPAN (COVER) 

DAFTAR ISI 

BAB I 

SKENARIO/TEMA : JUDUL TUGAS DISKUSI 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

2. Tujuan 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

BAB III 

PROBLEM/ANALISIS MASALAH 

BAB IV 

PEMBAHASAN 

BAB V 

KESIMPULAN DAN PENUTUP 



DAFTAR PUSTAKA 

2.Tugas  Mandiri 

Petunjuk:  

a. Buatlah Resume  materi perkuliahan 

b. Ketik dengan kertas A4 dengan ukuran font 12, jenis tulisan Times New Roman, 

spasi 1,5 

c. Pada bagian cover sertakan nama dan NIM dan logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR PUSTAKA 

 

1. Juanita J. Davis. 2016. Ilustrated Guide to Medical Terminology, Secod Edition. 

Boston, USA: Cengage Learning. 

 

2. Marie A. Moisio and EMER w. Moisio. 2014. Medical Terminology a Strudent 

Centered Approach. Boston. USA Cengage Learning. 

 

3. Medical Terminology Practice, 2014. California. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IX 

GANGGUAN FUNGSI DARI BERBAGAI PENYAKIT PADA SISTEM TUBUH 

MANUSIA BESERTA ISTILAH MEDIS DAN TINDAKAN YANG TERKAIT 

MELIPUTI SISTEM RESPIRASI 

Theresia, ST.RMIK 

PENDAHULUAN 

A. Pengantar Pendahuluan 

Pembahasan meliputi pengetahuan tentang istilah   gangguan (patologik) sistem 

respirasi. 

Eksternal dan Internal Respirasi 

Respirasi eksternal 

Pertukaran udara di antara paru dan lingkungan luar tubuh. Pada saat seorang 

menghirup (inhales) udara, O2 didorong masuk ke dalam paru kemudian  

didisrribusikan oleh darah ke seluruh sel tubuh. Pada saat mengeluarkan napas 

(exhalation), CO2 dilepas ke lingkungan luar. 

 

Respirasi internal 

Pertukaran O2 dan CO2 terjadi antara sel tubuh dan darah. Darah mengantar O2 ke 

seluruh sel dan mengangkut CO2 yang dikembalikan ke paru dan dikeluarkan (expelled) 

dari tubuh melalui ekshalasi (exhalation). 

Ventilasi pergerakan udara masuk (inspirasi) dan keluar (ekspirasi) dari paru-paru. 

Selama inspirasi, udara mengalir melalui hidung dan masuk ke dalam nasofaring. Udara 

kemudian ditarik melalui faring, laring, trakea, dan bronkus. Cabang-cabang bronkus 

(bifurkasio) kanan dan kiri ke tabung kecil yang disebut bronkiolus yang berakhir pada 

alveoli. 

Saluran udara dilapisi dengan membran mukosa untuk menambah kelembaban 

udara yang dihirup. Ada lapisan tipis lendir di saluran napas yang membantu untuk 

menerangkap partikel asing seperti debu, serbuk sari, atau bakteri. Silia kecil, mirip 

rambut proyeksi bantuan untuk memindahkan lendir dengan bahan asing ke atas sehingga 

dapat terbatuk keluar. 

Alveoli adalah kantung berisi udara yang mengandung membran yang dilapisi 

surfaktan. Surfaktan membantu alveoli untuk memperluas secara merata pada inspirasi dan 

mencegah kempis saat menghembuskan nafas. Karbondioksida dan oksigen dipertukarkan, 

konsentrasi gas yang lebih tinggi bergerak ke daerah konsentrasi yang lebih rendah. 

Konsentrasi karbondioksida yang lebih tinggi dalam hemoglobin bergerak melewati 

membran ke alveoli dan keluar dari paru-paru. Konsentrasi oksigen yang lebih tinggi di 

alveoli melewati membran dan menempel pada hemoglobin, yang kemudian diteruskan 

oleh sistem peredaran darah ke seluruh tubuh. 

Paru-paru terdapat di dalam kantung pleura di rongga dada dan beroperasi pada 

tekanan negatif. Pleura viseral dekat dengan paru-paru dan pleura parietal dekat dengan 

dinding dada. Ada ruang pleura antara kedua lapisan yang berisi sejumlah kecil cairan 

untuk mencegah gesekan dengan gerakan dada pada inspirasi dan ekspirasi. 

 

B. Deskripsi Materi 



Bab IX ini disusun sedemikian rupa untuk membantu mahasiswa D3 Perekam Medis dan 

Informasi Kesehatan semester I dalam memahami materi kuliah kodefikasi terkait sistem 

kodefikasi penyakit dan tindakan pada sistem respirasi.   

2. C. Kemampuan/ Tujuan akhir yang diharapkan 

Mahasiswa mampu menjelaskan sistem respirasi berikut istilah tindakan pemeriksaan 

dan terapi. 

 

D.Uraian Materi 

Gangguan fungsi dari berbagai penyakit pada sistem tubuh manusia beserta istilah 

medis dan tindakan yang terkait meliputi sistem respirasi 

Beberapa gangguan medis pada sistem respirasi. 

 

1. Sindrom Gangguan Pernapasan Akut 

Pasien mengalami gagal pernafasan akut. Paru-paru menjadi kaku akibat 

penumpukan cairan di paru-paru. Cairan terbentuk di jaringan paru-paru (interstitium) dan 

alveoli. Cairan dan kekakuan mengganggu kemampuan paru-paru untuk memindahkan 

udara masuk dan keluar. Ini adalah respon inflamasi di jaringan paru-paru. 

Kerusakan pada surfaktan di dalam alveoli menyebabkan keruntuhan alveolar, 

yang menyebabkan fibrosis di dalam paru-paru. Bahkan saat laju pernafasan meningkat, 

oksigen yang cukup tidak bisa masuk ke sirkulasi (hipoksemia). 

Saturasi oksigen menurun. Asidosis pernafasan berkembang, dan pasien tampaknya 

mengalami gangguan pernafasan. Hal ini paling sering disebabkan oleh syok, sepsis, atau 

akibat luka trauma atau inhalasi. Pasien mungkin tidak memiliki riwayat gangguan paru-

paru, yang juga dikenal sebagai sindrom gangguan pernapasan dewasa. 

 

2. Asbestosis 

Serat asbes masuk ke paru-paru, menyebabkan radang pada bronkiolus dan dinding 

alveoli. Setelah terhirup, serat meresap ke dalam jaringan paru-paru. Fibrosis berkembang 

dan pada akhirnya bentuk plak pleura. Perubahan dalam paru menyebabkan penyakit paru- 

paru yang bersifat membatasi. Kerusakan paru menyebabkan kerusakan pada pernapasan 

dan pertukaran udara. 

 

3. Asma 

Saluran udara menjadi terhambat dari radang selaput saluran napas atau 

penyempitan otot halus bronkus (bronkospasme). Alergen yang diketahui (misalnya 

serbuk sari) dihirup, menyebabkan aktivasi antibodi yang mengenali alergen. Sel mast dan 

histamin diaktifkan, memulai respons inflamasi lokal. Prostaglandin meningkatkan efek 

histamin. 

Leukotrien juga merespon, meningkatkan respon inflamasi. Sel darah putih 

merespons daerah pelepas mediator inflamasi. Stimulus menyebabkan reaksi inflamasi, 

meningkatkan ukuran lapisan bronkial; ini menyebabkan pembatasan saluran udara. 

Mungkin ada reaksi otot polos bronkial pada saat bersamaan. 

Ada dua jenis asma: 

Ekstrinsik: Juga dikenal sebagai topik, disebabkan oleh alergen seperti serbuk 

sari, bulu binatang, jamur, atau debu. Sering disertai dengan alergi rhinitis dan eksim; 



Ini bisa berjalan di keluarga. 

Intrinsik: Juga dikenal sebagai non topik, disebabkan oleh faktor non alergi 

seperti mengikuti infeksi saluran pernapasan, paparan udara dingin, perubahan 

kelembaban udara, atau gangguan pernafasan. 

 

4. Bronkitis 

Peningkatan produksi lendir, yang disebabkan oleh infeksi dan iritasi di udara yang 

menghalangi saluran udara di paru-paru, berakibat pada menurunnya kemampuan untuk 

menukar gas. Ada dua bentuk bronkitis: akut, dimana penyumbatan saluran udara 

reversibel, dan kronis, dimana penyumbatan tidak reversibel. 

Pasien dengan bronkitis akut bergejala biasanya selama 10 hari, seringkali karena 

infeksi virus (tapi kadang-kadang bakteri). Penderita bronkitis kronis memiliki gejala 

batuk produktif kronis selama paling sedikit 3 bulan berturut-turut dan sampai 2 tahun 

berturut- turut. Ada peningkatan produksi lendir, perubahan inflamasi, dan akhirnya, 

fibrosis di dinding saluran napas. Pasien dengan bronkitis kronis memiliki peningkatan 

kejadian infeksi saluran pernafasan. 

 

5. Cor Pulmonale 

Pada cor pulmonale, struktur dan fungsi ventrikel kanan dikompromikan oleh 

penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), penyumbatan aliran udara masuk dan keluar paru-

paru. Jantung mencoba untuk mengimbangi, mengakibatkan gagal jantung sisi kanan. 

Pasien mengalami gagal jantung karena kelainan paru primer yang menyebabkan 

hipertensi pulmonal dan pembesaran ventrikel kanan. Pasien memiliki gejala gangguan 

paru yang mendasarinya dan gagal jantung sisi kanan. PPOK terdiri dari bronkitis kronis 

dan emfisema. 

 

6. Empisema 

Peradangan kronis mengurangi fleksibilitas dinding alveoli, mengakibatkan 

overdistensi dinding alveolar. Hal ini menyebabkan udara terjebak di paru-paru, 

menghambat pertukaran gas. Merokok sering dikaitkan dengan perkembangan emfisema. 

Penyebab yang kurang sering adalah kekurangan alfa1-antitriptan yang diturunkan. 

7. Kanker paru-paru 

Kanker paru-paru adalah abnormal, pertumbuhan sel yang tidak terkontrol di 

jaringan paru-paru, mengakibatkan tumor. Tumor di paru-paru mungkin primer bila 

berkembang di jaringan paru-paru. Ini mungkin sekunder bila menyebar (bermetastasis) 

dari kanker di area lain di tubuh seperti hati, otak, atau ginjal. 

Ada dua kategori utama kanker paru-paru: sel kecil dan bukan sel kecil. Paparan 

berulang terhadap iritasi inhalasi meningkatkan risiko seseorang terkena kanker paru-paru. 

Asap rokok, paparan kerja, polusi udara yang mengandung benzopyrenes, dan hidrokarbon 

semuanya telah terbukti meningkatkan risiko. 

Sel kecil 

Sel oat: cepat tumbuh, awal 

metastasis Bukan Sel kecil 

Adenokarsinoma: Tingkat pertumbuhan sedang, awal 

metastasis Squamous Cell: Lambat tumbuh, metastasis 

akhir 

Sel Besar: Cepat tumbuh, metastasis dini 

 



8. Efusi Pleura 

Efusi pleura adalah akumulasi cairan abnormal di dalam ruang pleura antara pleura 

parietal dan viseral yang menutupi paru-paru. Cairannya bisa berupa cairan serous, darah 

(hemothorax), atau nanah (empiema). Cairan terbentuk saat perkembangan cairan melebihi 

kemampuan tubuh untuk mengeluarkan cairan. Kelebihan cairan menghambat 

pengembangan paru secara penuh. 

Penumpukan cairan yang luas akan menggantikan jaringan paru-paru, mengurangi 

pertukaran udara di daerah tersebut. Ketika cairan menumpuk dan menggantikan jaringan 

paru-paru, ia mungkin mendorong paru-paru yang roboh melewati dada tengah 

(mediastinum). Ini menggantikan struktur sentral, mengurangi pertukaran udara paru-paru 

lainnya juga. 

Penyebab efusi pleura beragam dan meliputi gagal jantung kongestif, gagal ginjal, 

keganasan, lupus erythematosus, infark paru, infeksi, atau trauma. Hal itu juga bisa terjadi 

sebagai komplikasi pasca operasi. 

 

9. Pneumonia 

Pneumonia infeksius dapat terjadi akibat berbagai mikroorganisme dan  dapat 

diakuisisi atau diperoleh rumah sakit (nonokomial). Seorang pasien dapat menghirup 

bakteri, virus, parasit, atau agen yang menjengkelkan, atau makanan aspirasi atau 

minuman keras. Dia juga dapat mengembangkan peningkatan produksi lendir dan cairan 

alveolar penebalan akibat gangguan pertukaran gas. Semua ini bisa menyebabkan radang 

saluran udara bawah. 

Organisme yang umumnya terkait dengan infeksi meliputi Staphylococcus aureus, 

Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Mycoplasma pneumoniae, Legionella 

pneumonia, Chlamydia pneumoniae (parasit), dan Pseudomonas aeruginosa. 

10. Pneumotoraks 

Kantung pleura yang mengelilingi paru-paru biasanya mengandung sedikit cairan 

untuk mencegah gesekan saat paru-paru membesar dan rileks selama siklus pernafasan. 

Ketika udara diperbolehkan memasuki ruang pleura antara paru-paru dan dinding dada, 

pneumotoraks berkembang. Kantong udara ini memakan ruang ini biasanya ditempati oleh 

jaringan paru-paru, menyebabkan area paru-paru jatuh sebagian. 

Jika ada luka dada yang mendebarkan, pasien mungkin memiliki pneumotoraks 

terbuka, juga dikenal sebagai luka dada mengisap (untuk suara yang dibuat saat bernafas). 

Pneumotoraks tertutup dapat disebabkan oleh trauma tumpul, penyisipan sentral sentral 

pos, atau postthoracentesis. Pneumotoraks spontan mungkin tambahan akibat penyakit lain 

atau terjadi sendiri. Seiring udara terakumulasi, mungkin ada keruntuhan sebagian atau 

keseluruhan paru-paru, semakin banyak udara yang terakumulasi, semakin besar daerah 

runtuh. 

Jika ada jumlah udara yang cukup besar yang terjebak antara lapisan pleura, 

ketegangan di dalam area meningkat. Hal ini semakin meningkat dalam ketegangan 

sehingga mendorong mediastinum menuju paru-paru yang tidak terpengaruh, 

menyebabkannya runtuh sebagian dan mengurangi vena kembali ke jantung. Ini adalah 

tension (ketegangan) pneumotoraks. 

 

11. Asidosis Pernafasan 

Hipoventilasi, asfiksia, atau gangguan sistem saraf pusat menyebabkan gangguan 

keseimbangan asam basa darah pasien, yang mengakibatkan peningkatan karbon dioksida 

di dalam darah (hiperkapnia). Peningkatan karbon dioksida dalam darah dikombinasikan 



dengan air; kombinasi ini melepaskan ion hidrogen dan bikarbonat. 

Batang otak dirangsang dan meningkatkan dorongan pernapasan untuk meniupkan 

karbon dioksida. Seiring waktu, peningkatan tingkat karbon dioksida arteri yang 

ditinggikan menyebabkan ginjal mencoba untuk melakukan pengimbangan dengan 

mempertahankan hidrogenasi bikarbonat dan natrium dan mengekskresikan hidrogenasi. 

 

12. Tuberkulosis (TB) 

Tuberkulosis (TBC) adalah penyakit menular yang menyebar melalui jalur udara. 

Infeksi disebabkan oleh inhalasi tetesan yang mengandung bakteri tuberkulosis 

(Mycobacterium tuberculosis). 

Orang yang terinfeksi dapat menyebarkan partikel udara kecil melalui batuk, 

bersin, atau berbicara. Kontak dekat dengan orang-orang yang terkena dampak 

meningkatkan kemungkinan penularan. Setelah terhirup, organisme biasanya mengendap 

ke paru-paru, namun dapat mendeteksi setiap organ dalam tubuh. Organisme memiliki 

kapsul luar. TB primer terjadi saat pasien pada awalnya terinfeksi dengan mikobakteri. 

Setelah terhirup ke paru-paru, organisme menyebabkan reaksi lokal. 

Karena makrofag dan limfosit T yang peka mencoba untuk mengisolasi dan 

membunuh mikobakteri di dalam paru-paru, kerusakan juga disebabkan oleh jaringan 

paru-paru disekitarnya. Lesi granulomatosa yang terdefinisi dengan baik berkembang yang 

mengandung mikobakteri, makrofag, dan sel lainnya. Perubahan nekrotik terjadi di dalam 

lesi ini. Granuloma gas berkembang sepanjang saluran kelenjar getah bening selama waktu 

yang sama. 

Daerah ini menciptakan kompleks Ghon, yang merupakan kombinasi dari daerah 

yang awalnya terinfeksi oleh bacillus di udara (disebut fokus Ghon) dan lesi limfatik. 

Mayoritas orang dengan infeksi yang baru didapat dan sistem kekebalan yang memadai 

akan mengembangkan infeksi laten, seperti dinding tubuh dari organisme yang 

menginfeksi di dalam granuloma ini. Penyakit ini tidak aktif pada pasien ini pada saat ini 

dan tidak akan menular sampai ada beberapa manifestasi penyakit. Pada pasien dengan 

respon imun yang tidak adekuat, TB progresif, kerusakan jaringan paru terus berlanjut dan 

daerah paru lainnya juga ikut terlibat. Pada TB sekunder, penyakit ini bereaksi pada tahap 

selanjutnya. 

 

13. Acute Respiratory Failure (Kegagalan Reservasi Akut) 

Paru tidak dapat cukup menukar oksigen dan karbon dioksida karena ventilasi yang 

tidak mencukupi.Tubuh yang tidak mampu mempertahankan cukup oksigen atau tubuh 

mungkin tidak membuang cukup banyak karbon dioksida.Penyakit pernafasan bisa 

memburuk menjadi gagal napas akut. Depresi sistem saraf pusat (karena trauma) atau 

penyakit juga bisa menyebabkan gagal napas akut. 

 

14. Pulmonary Embolise(Embolise Pulmoner) 

Aliran darah terhambat di paru-paru yang disebabkan oleh trombus (bekuan darah), 

udara, atau emboli lemak yang tertancap di arteri, menyebabkan gangguan pertukaran 

gas.Pasien mungkin cenderung melakukan penggumpalan darah, memiliki penyatuan 

darah, atau kerusakan pada dinding pembuluh darah, atau mengambil obat tertentu yang 

meningkatkan risiko pembentukan trombus.Trombus biasanya ditemukan pada pembuluh 

darah di ekstremitas bawah. 

Bila trombus mengendur dan bergerak dalam sirkulasi perifer, itu disebut embolus. 

Embolus bergerak melalui sisi kanan jantung dan dikirim ke paru-paru di mana ia berada 



di salah satu arteri. Bergantung pada ukuran arteri yang dibawa oleh emboli, bagian paru 

tidak akan memiliki suplai darah dan fungsi alveolar akan menderita. Seiring suplai darah 

ke daerah paru-paru berkurang, alveoli runtuh, menyebabkan atelektasis 

 

15. Influenza 

Influenza adalah infeksi virus yang mempengaruhi saluran pernafasan yang 

menyebar melalui tetesan.Virus bisa dihirup atau diangkat dari permukaan melalui kontak 

langsung.Infeksi dapat menetap ke saluran pernafasan bagian atas atau bawah.Virus ini 

menyebabkan kerusakan pada lapisan atas sel. Pertahanan alami jalur pernapasan 

terganggu dan lebih mudah bakteri menempel pada jaringan pernapasan yang 

mendasarinya. 

 

 
 

Nose: 

Adalah jalan masuk udara melalui lubang kanan dan kiri nares (nostril) dan mulut 

ke dalam tubuh. Ada sekat septum nasi yang memisah rongga nasal cavity kanan dan 

kiri. Udara melewati paranasal sinuses yang merupakan cavitas tengkorak kepala yang 

berhubung dengan rongga hidung. 

Hidung dan sinus-sinus dilapisi membrane mukosa yang dilengkapi rambut getar cilia. 

Membrane mukosa menghangatkan udara yang lewat masuk ke paru-paru. Fungsi cilia 

adalah untuk menyapu kotoran dan partikel asing yang lewat tenggorokan untuk 

dikeluarkan dari paru. 

 

Pharynx & Larynx: 

Faring adalah penghubung mulut-hidung ke laring (kotak pita suara = voice box). 

Faring dibagi menjadi 3 (tiga) seksi: nasopharynx, oropharynx dan laryngopharynx. 

Faring berfungsi sebagai jalan lalu-lintas udara dan makanan, ada katub (klep) rawan 

kecil epiglottis yang akan menutup trachea untuk mencegah makanan lewat masuk ke 

laring. Ada adenoids dan tonsils di dinding faring. 

Laring sebagai rongga pita suara, meliputi pita suara (vocal cords) yang menghasilkan 

suara, dan glottis yang merupakan bagian ruang di antara pita suara. Laring terbentuk 



dari cartilage (tulang rawan). Laring bersam-bung lanjut ke trakea. Kartilago yang 

menonjol pada leher depan pria adalah kartilago tiroid = “Adam apple” 

 

Trachea: 

Pipa napas jalan lintas udara, tersusun dari jaringan otot dan cincin tulang rawan 

terbuka yang berbentuk C, ia bercabang menjadi bronchus kanan dan kiri sebelum 

masuk ke paru. Bronchi, serabut saraf dan pembuluh darah masuk paru melalui bagian 

hilum. 

Bronchi: 

Di dalam masing paru bronki bercabang-cabang menja-di bronchioles, yang akan 

berachir pada cluster kantung udara alveoli yang dikelilingi oleh pembuluh-2 darah 

kapiler. O2 dan CO2 lewat alveoli dan kapiler. O2 dikirim oleh darah ke seluruh tubuh, 

dan CO2 diambil darah dari seluruh tubuh sebagai produk sampah dan di buang 

melalui dinding paru. 

 

Lungs (pneumon,pulmo): 

Organ mirip spons berbentuk kerujut yang di dalamnya mengandung bronki, 

bronkioles, alveoli, pembuluh darah, saraf dan jaringan elastis. 

Paru terbagi menjadi: 

� 3 (tiga) lobi (lobes) kanan dan 

� 2 (dua) lobi kiri 

Bagian atas paru disebut apex, dan bagian bawah disebut base. 

 

Paru trebungkus membrane pleura yang berlapis ganda: pleura parietalis (bagian 

luar) dan pleura visceralis (bagian dalam, melapisi jaringan paru), berisi cairan tubuh 

pencegah friksi (geseran) saat respirasi (paru mengembang dan mengempis) 

 

Diaphragma: 

Adalah sekat otot yang memisahkan rongga toraks (dada) dari ronggo abdomen (perut) 

Saat inhalasi (inhalation), diafragma akan turun untuk melebarkan rongga toraks 

sehingga udara dapat terdorong masuk paru. 

Saat ekshalasi (exhalation), diafragma kembali ke posisi normal dan membnatu 

mendorong udara ke luar paru. 

 

Inspiration & Expiration: 

Menarik napas ke dalam paru disebut: inhalasi. inspiration (inspirasi) dan mengeluarkan 

uadara dari paru disebut ekhalasi = expiration (inspirasi) 

 

 

 

Tugas: 

1. Tugas Terstruktur 

Petunjuk: 



• Baca dan cermati tugas dibawah ini, kemudian kerjakan secara berkelompok 

• Dikumpulkan paling lama 1 minggu setelah tugas ini diumumkan 

• Sampaikan hasil tugas secara berurutan kepada dosen dan kelompok lain 

• Membagi menjadi 10 kelompok yang terdiri dari 8-9 mahasiswa, yang mana masing-

masing kelompok mencari gambar dengan rapi dan tuliskan nama-nama struktur 

anatomi sesuai topik yang diberikan. 

1. Infeksi saluran pernafasan atas akut 

2. Influenza dan pneumonia 

3. Infeksi saluran pernafasan bawah akut lainnya 

4. Penyakit lain pada saluran pernafasan atas 

5. Penyakit saluran pernafasan bawah kronik 

6. Penyakit paru-paru akibat agen eksternal 

7. Penyakit pernafasan lain yang mengenai interstitiu 

8. Kondisi supuratif dan nekrotik saluran pernafasan bawah 

9. Penyakit-penyakit lain pada pleura 

10. Penyakit-penyakit lain pada sistem pernafasan 

• Laporan tugas dituangkan kedalam file word dan  dengan kertas A4 times new roman 

font 12 spasi 1,5 rata kiri kanan. 

• Bentuk laporan tugas disusun dengan mengikuti format sebagai berikut : 

SAMPUL DEPAN (COVER) 

DAFTAR ISI 

BAB 1 

TEMA : JUDUL TUGAS DISKUSI 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Tujuan 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

BAB III 

PROBLEM/ANALISIS MASALAH 

BAB IV 

PEMBAHASAN 

BAB V 

KESIMPULAN DAN PENUTUP 

DAFTAR PUSTAKA 



 

3. Kegiatan Mandiri 

Petunjuk : 

a. Buatlah resume hasil diskusi seluruh kelompok  . 

b. Resume diketik dengan kertas A4 dengan ukuran font 12, jenis tulisan Times New 

Roman, spasi 1,5 

c. Pada bagian cover sertakan nama dan NIM dan logo 
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BAB X 



ATURAN DAN TATACARA KODIFIKASI PENYAKIT DAN TINDAKAN PADA 

SISTEM RESPIRASI 

Theresia, ST.RMIK 

PENDAHULUAN 

A. Pengantar Pendahuluan 

Koding klinis atau koding medis adalah suatu kegiatan yang mentransformasikan 

diagnosis penyakit, prosedur medis dan masalah kesehatan lainnya dari kata-kata menjadi 

suatu bentuk kode, baik numerik atau alfanumerik, untuk memudahkan penyimpanan, 

retrieval dan analisis data. 

 

Koding merupakan suatu proses yang kompleks dan membutuhkan pengetahuan 

tentang aturan koding sesuai perangkat yang digunakan, anatomi, patofisiologi, 

persyaratan dokumentasi kinis, kebijakan dan regulasi serta standar. Kompleksitas ini 

menimbulkan situasi yang menantang bagi para koder profesional dalam melakukan telaah 

semua fakta dalam dokumen secara hati-hati agar dapat menentukan kode dengan etis dan 

tepat. Koder profesional harus memiliki pemahaman yang jernih tentang sumber 

terpercaya untuk kaidah koding yang digunakan. Tata cara penetapan kode ditentukan oleh 

perangkat koding yang digunakan. Di Indonesia, khususnya untuk kepentingan 

reimbursement digunakan ICD-10 versi th. 2010 untuk kode diagnosis penyakit sedangkan 

untuk koding prosedur medis menggunakan ICD-9-CM versi th 2010 (Permenkes No.76 th 

2016). 

 

B. Deskripsi Materi 

Bab I ini disusun sedemikian rupa untuk membantu mahasiswa D3 Perekam Medis dan 

Informasi Kesehatan semester I dalam memahami materi kuliah kodefikasi sistem respirasi. 

Pada Bab ini menjelaskan tentang tata cara penentuan kode penyakit dan tindakan medis pada 

sistem respirasi sesuai ketentuan dalam ICD-10 versi th 2010. Bab ini digunakan secara 

berdampingan dengan buku ICD-10. 

 

C. Kemampuan/tujuan akhir yang diharapkan 

Pembelajaran pada bab ini membantu mahasiswa untuk mencapai kemampuan 

akhir yaitu mampu mahasiswa diharapkan dapat melaksanakan penentuan kode 

diagnosis (penyakit) sistem respirasi berdasarkan ketentuan dan kaidah ICD-10 versi 

2010 dengan benar. Berikut beberapa tips bagi mahasiswa agar dapat memahami 

terminologi medis,  antara lain: 

a. Awali proses belajar dengan berdo’a dan tanamkan tekad/motivasi untuk mengetahui 

segala hal terkait terminologi medis. 

b. Baca dan pahami setiap materi, serta cari kata kunci atau catatan penting dari materi. 

Bila perlu buat resume berisi catatan penting tersebut. 

c. Setelah dipahami, usahakan menghafal beberapa kosakata atau rumus penting terkait 

materi 



d. Kerjakan latihan soal terutama soal kasus agar lebih meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis sebagai tenaga  rekam medis 

e. Bila ada yang tidak dipahami, segera tanyakan pada dosen pengampu mata kuliah di 

setiap topik 

f. Akhiri proses belajar dengan berdo’a 

g. Tetap semangat, selamat belajar dan semoga sukses! 

D. Uraian Materi 

1. Koding penyakit sistem Respirasi 

 

 

Gambar 4.1 

Catatan Bab X Penyakit Sistem Respirasi (Sumber: ICD-10, Volume 1, Bab X) 

 

Di bawah judul Bab X Penyakit sistem respirasi, terdapat catatan sebagai berikut: 

Bilamana kondisi / kelainan respiratorius digambarkan terdapat pada lebih dari 1 ‘site’ 

dan tidak di-indeks secara spesifik, sebaiknya diklasifikasi sesuai letak anatomis yang 

lebih rendah (misal: tracheobronchitis menjadi bronchitis, J40) 

 

PENGECUALIAN 

 

Sebagaimana bab yang lain juga, maka di bawah judul bab senantiasa terdapat 

Exclusion (Pengecualian), termasuk dalam Bab X ini. 

PENGECUALIAN: 

Kondisi Tertentu Yang Berawal Pada Periode Perinatal 

(P00-P96) Penyakit Infeksi Dan Parasitik Tertentu (A00-

B99) 

Komplikasi Kehamilan, Persalinan Dan Nifas (O00-O99) 

Malformasi, Deformasi Kongenital & Abnormalitas Kromosom 

(Q00-Q99) Penyakit Endokrin, Nutrisional dan Metabolik (E00-

E90) 

Cedera, Keracunan Dan Akibat Dari Sebab Luar Lainnya 

(S00-T98) Neoplasma (C00-D48) 



Gejala, Tanda, Dan Temuan Abnormal Klinis Dan Laboratorik, Tak 

Terklasifikasi Di Tempat Lain (R00-R99) 

 

B. ISI BAB 

 

Bab X Penyakit Sistem Respirasi terdiri dari Blok Kategori sebagai berikut: 

J00-J06 Infeksi Saluran Nafas Atas Akut 

J10-J18 Influenza dan Pneumonia 

J20-J22 Infeksi Akut Saluran Nafas Bawah 

Lainnya J30-J39 Penyakit Saluran Nafas 

Atas Lainnya 

J40-J47 Penyakit Saluran Nafas Bawah 

Kronik J60-J70 Penyakit Paru 

Akibat Agen Eksternal 

J80-J84 Penyakit Lain Pada Saluran Nafas Yang Mengenai 

Interstisium J85-J86 Kondisi Suppuratif Dan Nekrotik Pada 

Saluran Nafas Bawah J90-J94 Penyakit Pleura Lain 

J95-J99 Penyakit Sistem Respiratori Lain 

 

C. KATEGORI ASTERISK 

 

J17* Pneumonia Pada Penyakit Yang Terklasifikasi Di 

Bagian Lain J91* Efusi Pleura Pada Kondisi Yang 

Terklasifikasi Di Bagian Lain 

J99* Gangguan Saluran Nafas Pada Penyakit Yang Terklasifikasi Di Bagian 

Lain 

 

D. CATATAN KHUSUS BAB 

 

Untuk Bab X tidak terdapat Catatan Khusus Bab (Chapter Specific Note) seperti bab 

sebelumnya. 

 

E. CATATAN LAIN 

 

1. Kelompok Penyakit Saluran Nafas Atas Akut (J00 – J06) 

Pada kelompok ini, beberapa kategori dapat ditambahkan kode B95-B97 untuk 

identifikasi agen infeksi, seperti misalnya: 

 



 

Gambar 4.2 

Kode tambahan pada kategori Sinusitis Akut (Sumber: ICD-10, Volume 1, Bab X) 

2. Kelompok Penyakit Influenza dan Pneumonia (J09 – J18) 

 

 

Gambar 4.3 

Kategori Influenza (Sumber: ICD-10, Volume 1, Bab X) 

 

Perhatikan kategori penyakit Influenza ; identified, not identified, avian flu. 

Perhatikan juga bahwa Influenza akibat Virus, berbeda dengan haemophilus influenzae. 

Terdapat kategori baru pada ICD-10 versi 2010 yang sebelumnya tidak ada, bukalah 

buku volume 1 pada bab ini, dengan kode J09, J12 dan J21 yang belum ada pada edisi 

sebelumnya. 

 

 

Gambar 4.4 

Kategori Baru Dalam versi 2010 (Sumber: ICD-10, Volume 1, Bab X) 



3. Kelompok Penyakit Saluran Bawah Kronik (J40 – J47). 

 

 

Gambar 4.5 

Koding J40 Bronchitis (Sumber: ICD-10, Volume 1, Bab X) 

 

Terdapat catatan penggunaan kategori J40 ; jika diagnosis yang tertulis hanya 

bronchitis, tanpa ada keterangan akut atau kronik pada usia di bawah 15 tahun dapat 

dianggap akut, dengan kategori J20.- (jadi ter-exclude dari kategori J40). 

 

 

  

 

Gambar 4.6  Koding J44 COPD (Sumber: ICD-10, Volume 1, Bab X) 

 

Penyakit COPD atau PPOK (Penyakit Paru Obstruktif Kronik) merupakan suatu 

penyakit yang kompleks, dengan banyak inclusion dan exclusion. Harus cermat 

menentukan kode yang tepat. Terdapat kode kombinasi untuk COPD/PPOK yang 

disertai eksaserbasi akut. Dan kode kombinasi lainnya untuk COPD dengan infeksi 

akut saluran nafas bawah, termasuk pneumonia. Perhatikan Gambar 4.6 berikut ini. 

 

 

 
 

Gambar 4.7 

Koding kombinasi pada J44.0 (Sumber: ICD-10, Volume 1, Bab X) 



 

 

Gambar 4.8 Asthma J45 (Sumber: ICD-10, Volume 1, Bab X) 

 

Penyakit asma ada bermacam-macam. Sebagian dimasukkan dalam kategori 

COPD. Perhatikan Gambar 4.8 tersebut di atas. 

 

4. Kelompok Penyakit Paru Akibat Agen Eksternal (J60 – J70) 

Pada kelompok ini, sebagian merupakan penyakit akibat kerja atau penyakit 

terkait pekerjaan, seperti ; coalworker, asbestosis, silicosis, byssinosis, dll. Selain itu, 

ada pula yang diakibatkan atau terkait penyakit lain, seperti tuberkulosis. Dan beberapa 

lainnya dapat ditambahkan kode dari Bab XX sebagai sebab luar dari 

pneumoconiosisnya. Oleh karena itu koder harus memperhatikan baik-baik keterangan 

inclusion dan exclusion, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar. 4.9 dan 4.10 berikut 

ini: 

 

 

Gambar 4.9 Pneumoconiosis Tb (Sumber: ICD-10, Volume 1, Bab X) 

 

 

 
 

Gambar 4.10 Penyakit Paru Akibat Sebab Luar (Sumber: ICD-10, Volume 1, Bab X) 

5. Kategori Oedem Pulmoner 

Untuk kategori ini, perhatikan kondisi-kondisi pengecualiannya. Ada beberapa 

kondisi di mana oedem pulmo tidak dikode J81. Lihat Gambar 4.11 berikut ini 

 

 

Gambar 4.11 Penyakit Paru Akibat Sebab Luar (Sumber: ICD-10, Volume 1, Bab 

X) 

 

6. Kelompok Penyakit Respirasi Lainnya 



Untuk penyakit paru yang merupakan komplikasi pasca prosedur, disediakan 

kategori J95, kecuali beberapa diantaranya. Untuk emphysema pasca prosedur 

dimasukkan ke dalam bab XIX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Penyakit Paru Akibat Sebab Luar (Sumber: ICD-10, Volume 1, Bab 

X) 

 



Rangkuman  

1. Setiap Bab Dalam ICD-10 memiliki kekhususan tersendiri yang dapat berbeda 

dengan ketentuan dalam bab lain. Demikian pula hal nya dengan Bab X Penyakit 

Sistem Respirasi. 

2. Bab X Penyakit Sistem Respirasi diawali dengan keterangan PENGECUALIAN, 

di mana kondisi-kondisi terkait sistem respirasi TIDAK dikode pada bab tersebut 

melainkan berada pada kategori dalam bab atau bagian lain ICD-10. Terdapat 8 

(delapan) Pengecualian pada Bab X ini. 

3. Masing-masing Bab terdiri atas beberapa Blok Kategori yang merupakan 

pengelompokan penyakit sejenis untuk memudahkan pengklasifikasiannya. Bab 

X terdiri dari 10 (sepuluh) Blok Kategori. 

4. Pada Bab X ini hanya terdapat 3 (tiga) kode asterisk dengan tanda (*) yang 

mengingatkan koder untuk mencari pasangannya kode dagger di bagian lain 

ICD-10 ini. 

5. Tiap Blok Kategori maupun 3-karakter Kategori dan 4-karakter Sub-kategori 

dapat disertai petunjuk khusus (note) ataupun keterangan dalam inclusion dan 

exclusion yang harus dibaca baik-baik dan dipatuhi guna memperoleh kode 

dengan akurat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tugas: 

1. Tugas Terstruktur 

Petunjuk: 

• Baca dan cermati tugas dibawah ini, kemudian kerjakan secara berkelompok 

• Dikumpulkan paling lama 1 minggu setelah tugas ini diumumkan 

• Sampaikan hasil tugas secara berurutan kepada dosen dan kelompok lain 

• Membagi menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 8-9 mahasiswa, yang mana masing-

masing kelompok mencari gambar dengan rapi dan tuliskan. 

1. J00-J06 : Infeksi saluran pernafasan atas akut, J10-J18 : Influenza dan pneumonia, 

J20-J22    : Infeksi saluran pernafasan bawah akut lainnya,  

2. J30-J39 : Penyakit lain pada saluran pernafasan atas, J40-J47 : Penyakit saluran 

pernafasan bawah kronik, J60-J70 : Penyakit paru-paru akibat agen eksternal,  

3. J80-J84 : Penyakit pernafasan lain yang mengenai interstitium, J85-J86          

Kondisi supuratif dan nekrotik saluran pernafasan bawah 

4. J90-J94 : Penyakit-penyakit lain pada pleura, J95-J99 : Penyakit-penyakit lain pada 

sistem pernafasan  

 

• Laporan tugas dituangkan kedalam file word dan  dengan kertas A4 times new roman 

font 12 spasi 1,5 rata kiri kanan. 

• Bentuk laporan tugas disusun dengan mengikuti format sebagai berikut : 
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Tujuan 

BAB II 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

BAB V 

KESIMPULAN DAN PENUTUP 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 



2. Kegiatan Mandiri 

Petunjuk : 

a. Buatlah resume hasil diskusi seluruh kelompok  . 

b. Resume diketik dengan kertas A4 dengan ukuran font 12, jenis tulisan Times New 

Roman, spasi 1,5 

c. Pada bagian cover sertakan nama dan NIM dan logo 
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BAB XI 

STRUKTUR DAN FUNGSI SISTEM KARDIOVASCULER 

dr. John Barker Liem, M.K.M 

PENDAHULUAN 

A. Pengantar Pendahuluan 

Berasal dari kata Cardio yang berarti Jantung dan Vaskuler yang berarti pembuluh 

darah. Jadi Cardiovaskuler adalah jantung dan pembuluh darah. 

 

Sistem cardiovascular adalah sistem yang bertugas men supply darah pada seluruh 

jaringan tubuh untuk kepentingan metabolisme sel-sel serta menarik kembali darah ke 

jantung untuk selanjutnya membebaskan bahan sisa metabolisme. Sistem peredaran darah 

manusia adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat ke dan dari sel. 

Sistem peredaran darah manusia disebut juga sistem peredaran darah ganda karena 

meliputi peredaran darah sistemik dan peredaran darah pulmonal. Sistem peredaran darah 

sistemik yaitu peredaran darah dari jantung – ke seluruh tubuh – jantung. Sistem peredaran 

darah pulmonal yaitu peredaran darah dari jantung – ke paru-paru – jantung. 

 

B. Deskripsi Materi 

Bab I ini disusun sedemikian rupa untuk membantu mahasiswa D3 Perekam Medis dan 

Informasi Kesehatan semester I dalam memahami materi kuliah Anatomi Fisiologi Sistem 

Kardiovasculer 

 

C. Kemampuan/tujuan akhir yang diharapkan 

Pembelajaran pada bab ini membantu mahasiswa untuk mencapai kemampuan akhir yaitu 

mampu menjelaskan Anatomi Fisiologi Sistem Kardiovasculer. Berikut beberapa tips bagi 

mahasiswa agar dapat memahami terminologi medis,  antara lain: 

a. Awali proses belajar dengan berdo’a dan tanamkan tekad/motivasi untuk mengetahui 

segala hal terkait terminologi medis. 

b. Baca dan pahami setiap materi, serta cari kata kunci atau catatan penting dari materi. 

Bila perlu buat resume berisi catatan penting tersebut. 

c. Setelah dipahami, usahakan menghafal beberapa kosakata atau rumus penting terkait 

materi 

d. Kerjakan latihan soal terutama soal kasus agar lebih meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis sebagai tenaga  rekam medis 

e. Bila ada yang tidak dipahami, segera tanyakan pada dosen pengampu mata kuliah di 

setiap topik 

f. Akhiri proses belajar dengan berdo’a 

g. Tetap semangat, selamat belajar dan semoga sukses! 



 

D. Uraian Materi 

1. Anatomi  Sistem Kardiovasculer 

2. Fisiologi Sistem Kardiovasculer 

 

A. ANATOMI SISTEM CARDIOVASCULAR 

 

1. Anatomi Jantung 

Jantung adalah organ utama peredaran darah. Jantung merupakan organ muskular 

berongga, bentuknya menyerupai piramid atau jantung pisang dan merupakan pusat 

sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak dalam rongga toraks pada bagian 

mediastinum. Ujung jantung mengarah ke bawah - kedepan bagain kiri. Basis jantung 

mengarah ke atas ke belakang dan sedikit condong ke arah kanan. Basis jantung 

terdapat aorta, batang nadi paru, pembuluh balik atas dan bawah dan pembuluh balik 

paru. 

 

 
 

Gambar 1.1. Anatomi Jantung Manusia 

 

Letak jantung difiksasi pada tempatnya agar tidak mudah berpindah tempat. 

Penyongkong utama jantung adalah paru-paru yang menekan jantung dari samping, 

diafragma menyongkong dari bawah pembuluh darah besar yang keluar dan masuk 

jantung. Ukuran jantung manusia sebesar kepalan tangan masing-masing orang. Ukuran 

jantung adalah sebagai berikut : Panjang 12 cm, Lebar 9 cm dan Berat: 250-390 gr 

(Laki-laki dewasa) serta berat: 200-275 gr (Wanita dewasa). 

Terdapat tiga lapisan dinding jantung yang terdiri dari: Perikardium, 

Myokardium dan Endokardium. 

a. Perikardium 

Terletak didalam mediastinum minus dibelakang korpus sterni dan posisi pada 

tulang rawan (iga ke II-VI). Perikardium terdiri dari dua bagian yaitu: 

1) lapisan sebelah dalam atau (perikardium viseral) 

2) lapisan sebelah luar atau perikardium perietal 



 

Kedua lapisan dipisahkan oleh cairan pelumas untuk mengurangi gesekan yang 

disebabkan oleh gerakan memompa jantiung . Bagian depan perikardium melekat pada 

tulang dada (sternum) bagian belakang melekat pada tulang punggung, sedangkan 

bagian bawah melekat pada diagframa. 

 

b. Miokardium 

Lapisan otot jantung yang menerima darah dari arteri koronaria. Arteri konoria 

kiri bercabang menjadi arteri desending anterior dan arteri sirkumfleks. Susunan 

miokardium terdiri dari atas: 

1) susunan otot atrium (sangant tipis dan kurang teratur) 



2) susunan otot ventrikel (membentuk bilik jantung dimulai dari cincin 

atrioventrikular sampai ke apeks jantung) 

3) susunan otot atrioventrikular (dinding pemisah antara serambi dan bilik) 

 

c. Endokardium (permukaan dalam jantung) dinding dalam atrium diliputi oleh 

membran yang mengkilat terdiri dari jaringan edotel atau selaput lendir 

endokardium kecuali aurikula dan bagian depan sinus vena kava. 

Permukaan jantung (fascies kordis) terdiri dari 3 bagian yaitu: 

1) Fascies sternokostalis permukaan yang menghadap ke depan berbatasan 

dengan dinding depan torak dibentuk oleh atrium dektra ventrikel dekstra 

dan sedikit ventrikel sinistra. 

2) Fascies dorsalis permukaan jantung menghadap kebelakang berbentuk segi 

empat berbatasan dengan mediastinum posterior dibentuk oleh dinding 

atrium sinistra sebagian atrium dekstra dan sebagian kecil dinding ventikel 

sinistra. 

3) Facies diagframatika permukaan bagian bawah jantung yang berbatasan 

dengan sentrum tendium diagframa dibentuk oleh dinding ventrikel sinistra 

dan sebagian kecil ventrikel dekstra. 

 

Jantung manusia memiliki 4 bagian ruang yaitu: 

a. Atrium dekstra (Atrium Kanan) 

Memiliki dinding tipis berfungsi sebagai tempat penyimpanan darah dan 

sebagian panyalur darah dari vena sistemik yang mengalir ke ventrikel dextra. 

Atrium dekstra terdiri dari rongga utama dan aurikula diluar, bagian dalam 

membentuk suatu rigi atau krista terminalis, bagian utama atrium terletak 

posterior terhadap rigi, dinding halus yang secara embriologis berasal dari sinus 

venosus. Bagian atrium yang terletak didepan rigi mengalami trabekulasi akibat 

berkas serabut poto yang berjalan dari kista termialis. 

b. Ventrikel dekstra (Ventrikel kanan) 

Berhubungan dengan atrium dekstra melalui osteum atrio ventrikuler dekstrum 

dengan traktus pulmonalis melalui osteum pulmonalis. Dinding ventrikel kanan 

lebih tebal dari atrium kanan. 

c. Atrium sinistra (Atrium kiri) 

Berfungsi untuk menerima darah yang mengandung oksigen dari paru-paru 

melalui vena pulmonalis. Atrum sinistra terdiri dari rongga utama dan aurikula 

terletak dibelakang atrium kanan, membentuk sebagian besar basis (fascies 

posterior). 

d. Ventrikel sinistra (Ventrikel kiri) 

Ventrikel sinistra berhubungan dengan atrrium sinistra melalui osteum atrio 

ventrikuler sinistra dan dengan aorta melalui osteum aorta. Dinding ventrikle 

sinistra tiga kali lebih tebal dari ventrikel kanan, tekanan darah intraventrikuler 

kiri enam kali lebih tinggi dibanding tekanan dari ventrikel dekstra. 



2. Anatomi Peredaran Darah 

Pembuluh darah adalah prasarana jalan bagi aliran darah ke seluruh tubuh, 

merupakan sistem tertutup dan jantung sebagi pemompa darah. Fungsi pembuluh darah 

adalah mengangkut (transportasi) darah dari jantung keseluruh bagian tubuh dan 

mengangkut kembali darah yang sudah dipakai kembali ke jantung. 

 

Aliran darah dalam tubuh terdiri dari: 

a. Aliran koroner 

Aliran darah yang mendistribusikan darah di dalam otot jantung melalui 

pembuluh darah utama. Terdiri dari: 

1) Arteri koronaria kanan yang mengurusi distribusi nutrisi dan darah daerah otot 

jantung kanan depan dan belakang serta otot jantung kiri bagian belakang bawah 

berhadap dengan diafragma. 

2) Arteri intraventrikular anterior memberi darah untuk otot jantung kiri depan dan 

septum jantung mengurus distribusi darah untuk daerah otot jantung kiri bagian  

lateral kiri dan otot jantung kiri bagian posterior. Bila terjadi sumbatan aliran 

darah koroner pada satu cabang maka akan menyebabkan iskemia infark miokard 

didaerah tertentu. 

 

b. Aliran darah portal 

Aliran darah balik darah vena yang berasal dari (usus halus, usus besar lambung, 

limpa dan hati). Aliran darah sistem portal ini mempunyai satu pintu keluar (vena aorta 

ke arteri hepatika menuju ke hati keluar ke vena hepatika, masuk ke jantung melalui 

vena kava inferior) 

 

c. Aliran darah pulmonal 

Aliran darah dari ventrikel kanan menuju arteri pulmoinalis kemudian bercabang 

ke paru kiri dan kanan, bercabang lagi ke alveoli (kapiler alveoli) sekeliling alveoli 

tempat terjadinya difusi gas O2 dan CO2 

 

d. Aliran darah sistemik 

Aliran darah mulai dari ventrikel sinistra ke aorta masuk ke seluruh tubuh. 

Pembuluh darah arteri bercabang menjadi arteriole, kemudian menjadi kapiler masuk 

kedalam jaringan/sel keluar menjadi kapiler vena (venolus) kemudian menjadi vena 

masuk kembali ke jantung melalui vena kava superior dan vena kava inferior. 

 

Pembuluh darah dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu: 

a. Pembuluh darah nadi (arteri) 

Pembuluh darah yang mengangkut darah dari jantung ke seluruh tubuh. 

Pembuluh darah nadi dindingnya kukuh dan lenting sehingga darah yang dipompakan 

oleh jantung ke dalamnya menyebabkan dinding-dinding pembuluh darah nadi 

membesar. Pembuluh darah 



nadi yang besar akan bercabang – cabang menjadi kecil dan dindingnya tipis, 

pembuluh darah nadi besar sifatnya pasif terhadap darah yang dipompakan ke 

dalamnya. 

 

b. Pembuluh darah balik (vena) 

Pembuluh darah balik mengalirkan darah ke jantung , pembuluh darah balik 

memiliki susunan yang sama dengan pembuluh darah nadi hanya lebih lunak 

dindingnya. Pembuluh darah balik dapat dibedakan menjadi tiga macam 

1) Pembuluh darah besar atas (vena kava superior) pembuluh ini mengangukut 

darah dari kepala dan anggota gerak atas dibentuk oleh persatuan dua vena 

brakiosefalika masuk kedalam atrium dekstra. 

2) Pembuluh darah besar bawah (vena kava inferior) pembuluh darah ini 

mengangkut darah dari badan dan anggota gerak bawah. 

3) Vena pulmonalis (dua vena pulmonalis) yang meninggalkan paru membawa 

darah teroksigenasi (banyak mengandung O2) masuk ke atrium sinistra. 

 

Perbedaan pembuluh darah balik (vena) dan pembuluh darah nadi (arteri) 

 

NO URAIA
N 

VEN
A 

ARTE
RI 

1 Tempat Dekat permukaan tubuh, 

tampak kebiru-biruan 

Agak kedalam, tersembunyi 

2 Dinding pembuluh Tipis, tidak elastis Tebal, kuat dan elastis 

3 Aliran darah Menuju ke jantung Dari jantung 

4 Denyut Tidak terasa Denyut terasa 

5 Jika terluka Tidak memancar, hanya 

Menetes 

Darah memancar keluar 

 

B. FISIOLOGI SISTEM CARDIOVASCULAR 

 

Sistem peredaran darah manusia adalah suatu sistem organ yang berfungsi 

memindahkan zat ke dan dari sel. Sistem ini juga menolong stabilisasi suhu dan pH 

tubuh (homeostasis). Peredaran darah dalam tubuh manusia merupakan sistem 

peredaran darah tertutup karena mengalir dalam suatu pembuluh. Sistem peredaran 

darah manusia disebut juga sistem peredaran darah ganda karena meliputi peredaran 

darah sistemik dan peredaran darah pulmonal. Dalam satu kali peredaran darah 

lengkap, darah mengalir melalui jantung sebanyak dua kali. 

 

1. Macam-macam Sistem Peredaran Darah Manusia 

Ada dua macam sistem peredaran darah pada manusia yaitu: 

a. Sistem Peredaran Darah Sistemik 

Sistem peredaran darah sistemik disebut juga dengan sistem peredaran darah 

besar atau terbuka. Terbuka artinya dalam peredarannya, darah dan cairan lainnya tidak 



selamanya beredar atau berada di dalam pembuluh darah. Terkadang darah secara 

langsung menuju jaringan tubuh tanpa melalui pembuluh. Pada peredaran darah 

sistemik, sisi kiri jantung menerima darah teroksigenasi dari paru-paru dan 

mengalirkannya ke seluruh tubuh. 

 

Berikut sirkulasi peredaran darah sistemik yang melewati jantung: 

Atrium kiri katup bikuspid ventrikel kiri katup 

semilunar trunkus aorta  regia dan 

organ tubuh (otot, ginjal, otak, dll). 

 

Hal ini dapat di ilustrasikan pada gambar dibawah: 

 
 

Pada sirkulasi sitemik membawa darah antara jantung dan tubuh. 

 

b. Sistem Peredaran Darah Pulmonal 

Sistem peredaran darah pulmonal disebut juga dengan sistem peredaran darah 

kecil atau tertutup. Tertutup artinya dalam peredarannya, darah dan cairan lainnya 

beredar ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Istilah pulmo berarti “dari paru-

paru”. Pada sistem peredaran darah pulmonal, sisi kanan jantung menerima darah 

terdeoksigenasi dari tubuh dan mengalirkannya ke paru-paru untuk dioksigenasi. Darah 

yang sudah teroksigenasi kembali ke sisi kiri jantung. 

 

Berikut ini adalah sirkulasi peredaran darah pulmonal yang melewati 

jantung: Atrium kanan katup trikuspid ventrikel kanan  katup 

semilunar trunkus pulmonar   arteri 

pulmonar kanan dan kiri kapilar  paru vena pulmonar

  atrium kiri. 



Hal ini dapat di ilustrasikan pada gambar di bawah: 

 

 

Sirkulasi pulmonal membawa darah antara jantung dan paru-paru. 

 

2. Perbedaan Sistem Peredaran Darah Sistemik dan Pulmonal 

Antara sistem peredaran darah sistemik dan pulmonal memiliki

 perbedaan diantaranya 

Peredaran Darah Sistemik Peredaran Darah Pulmonal 

Mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Mengalirkan darah ke paru-paru. 

Memenuhi kebutuhan organ yang 

berbeda. 

Memenuhi kebutuhan paru-paru. 

Mempunyai tekanan permulaan yang 

besar. 

Mempunyai tekanan permulaan yang 

rendah. 

Banyak mengalami tahanan, yaitu sebesar 

1 PRU dalam keadaan istirahat. 

Sedikit mengalami tahanan, yaitu 

sebesar 0,14 PRU dalam keadaan 

istirahat. 

Kolom hidrostatiknya panjang. Kolom hidrostatiknya pendek. 

Darah yang melewati arteri kaya oksigen. Darah yang melewati arteri kaya 

karbondioksida. 

Darah yang melewati vena kaya 

karbondioksida. 

Darah yang melewati vena kaya oksigen. 

 

 

 

Rangkuman 

 Ada tiga lapisan jantung yang terdiri dari: Perikardium, Myokardium  dan  

Endokardium. Perikardium terletak didalam mediastinum minus dibelakang korpus sterni 

dan posisi pada tulang rawan (iga ke II-VI). Miokardium adalah lapisan otot jantung yang 

menerima darah dari arteri koronaria sedangkan endocardium adalah (permukaan dalam 

jantung) dinding dalam atrium diliputi oleh membran yang mengkilat terdiri dari jaringan 

edotel atau selaput lendir endokardium kecuali aurikula dan bagian depan sinus vena kava. 

  



 Ada empat bagian atau ruang jantung yaitu: Atrium dekstra (Atrium Kanan), 

Ventrikel dekstra (Ventrikel kanan), Atrium sinistra (Atrium kiri) dan Ventrikel sinistra 

(Ventrikel kiri). Atrium kanan memiliki dinding tipis berfungsi sebagai tempat 

penyimpanan darah dan sebagian panyalur darah dari vena sistemik yang mengalir ke 

ventrikel kanan. Ventrikel kanan berhubungan dengan atrium kanan melalui osteum atrio 

ventrikuler dekstrum dengan traktus pulmonalis melalui osteum pulmonalis. 
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BAB XII 

TERMINOLOGI MEDIS; KONSEP DASAR PEMBENTUKAN ISTILAH MEDIS 

PADA SISTEM KARDIOVASKULERDAN DARAH 

 (dr. Jhon Bakeri Liem, M.KM) 

 

 

 

PENDAHULUAN 

A. Pengantar Pendahuluan 

Terminologi Medis merupakan bahasa khusus bidang industri asuhan kesehatan. Para 

Spesialis Pengkode Diagnoses dan Tindakan Medis berserta Spesialis Penentuan Biaya 

Asuhan Kesehatan harus memahami dengan benar bahasa asuhan medis ini, pemrosesan 

serta penyelesaian tugas terkait penentuan tagihan biaya pelayanan, besaran yang harus 

ditagihkan dan dibayar kembali oleh Bidang Asuransi Kesehatan yang terlibat dengan 

lancar dan tanpa Fraud atupun Abused. 

 

B. Deskripsi Materi 

Bab I ini disusun sedemikian rupa untuk membantu mahasiswa D3 Perekam Medis dan 

Informasi Kesehatan semester I dalam memahami materi kuliah terminologi medis sistem 

kardiovaskuler 

 

C. Kemampuan/tujuan akhir yang diharapkan 

1. Mengenal definisi akar kata, prefik, sufiks combining forms dan huruf hidup 

penggabung kata. 

2. Mengkombinasikan akar kata dengan suffixesnya dengan benar 

3. Mendefinisikan istilah medis melalui pengenalan terakit akar kata, prefiks dan 

suffixesnya. 

4. Menjelaskan komponen dasar dari istilah sistem tubuh yang terbentuk 

5. Tepat menyebut, mendefinisikan dan ejaan terkait cavitas, bidanag, quadrant dan 

regio tubuh. 

. Berikut beberapa tips bagi mahasiswa agar dapat memahami terminologi medis,  antara lain: 

a. Awali proses belajar dengan berdo’a dan tanamkan tekad/motivasi untuk mengetahui 

segala hal terkait terminologi medis. 

b. Baca dan pahami setiap materi, serta cari kata kunci atau catatan penting dari materi. 

Bila perlu buat resume berisi catatan penting tersebut. 

c. Setelah dipahami, usahakan menghafal beberapa kosakata atau rumus penting terkait 

materi 

d. Kerjakan latihan soal terutama soal kasus agar lebih meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis sebagai tenaga  rekam medis 



e. Bila ada yang tidak dipahami, segera tanyakan pada dosen pengampu mata kuliah di 

setiap topik 

f. Akhiri proses belajar dengan berdo’a 

g. Tetap semangat, selamat belajar dan semoga sukses! 

 

D. Uraian Materi 

1. Terminologi Medis Sistem Kardiovasculer 

 

 

A. BEBERAPA ISTILAH PROSEDUR / TINDAKAN TERKAIT DENGAN 

SISTEM CARDIOVASKULAR 

 

1. Kateterisasi Jantung (Angiografi) 

Ini adalah prosedur invasif yang digunakan untuk memeriksa arteri koroner dan 

struktur intracardiac, serta mengukur curah jantung, tekanan intracardiac, dan 

oksigenasi. 

Pewarna radiopak, yang membuat struktur terlihat pada X-Rays, disuntikkan 

melalui kateter ke arteri femoralis di kaki kiri pasien atau di dalam fosa antekubital, 

yang merupakan lipatan lengan: ia kemudian mengalir ke arteri koroner. Aliran 

pewarna radiopak dipandang dan dicatat menggunakan fluoroskop, yang 

memungkinkan penyedia layanan kesehatan menentukan hambatan pada aliran dan 

struktur jantung. 

 

2. Echocardiograph 

Ultrasound jantung menyediakan sebagai pemeriksaan noninvasif terhadap 

struktur intracardiac dan aliran darah. Gelombang suara diarahkan dan dibelokkan oleh 

jantung, menyebabkan gema yang terdeteksi oleh echocardiograph, yang 

diinterpretasikan oleh penyedia layanan kesehatan. 

 

3. Kardiologi Nuklir 

Tes ini menentukan perfusi miokard dan kontraktilitas jantung, iskemia, infark, 

gerakan dinding, dan fraksi ejeksi. Radiosotop disuntikkan melalui infus. Detektor 

radiasi memonitor aliran radioisotop saat mengalir melalui jantung. 

 

4. Angiografi Pengurangan Digital 

Angiografi pengurangan digital memungkinkan penyedia layanan kesehatan 

untuk melihat suplai darah arteri ke jantung dengan menggunakan suntikan bahan 

kontras radiopak. Pasien disuntik dengan bahan kontras intravaskular yang 

mengandung yodium. Gambar tulang dan jaringan lunak dilihat dari fluoroscopy 

melalui penggunaan komputer, memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk 

melihat sistem sirkulasi. 

 

5. Pemantauan Hemodinamika 

Pemantauan hemodinamik mengukur curah jantung dan tekanan intracardiac. 



Kateter berujung balon dimasukkan ke dalam arteri pulmonalis, biasanya melalui arteri 

femoralis. Hal ini mampu mengukur tekanan di berbagai ruang dan pembuluh jantung. 

 

6. Venogram 

Ini menentukan apakah pasien memiliki katup yang tidak lengkap atau trombosis 

vena dalam. Pewarna yodium disuntikkan ke pembuluh darah, membuat vena terlihat 

dalam fluoroscoper; Hal ini memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk 

memvisualisasikan aliran darah vena. 

7. Pulse Oximetry 

Ini menentukan saturasi oksigen arteri yang disingkat darah. Saturasi oksigen 

arteri penuh ditentukan oleh tes gas darah arteri. 

Cahaya inframerah melewati kuku atau kulit pasien. Jumlah cahaya inframerah yang 

melewati menentukan jumlah saturasi oksigen arteri darah. 

 

8. Prosedur Thoracoscopy 

Endoscope examination of the inside of the chest used in the diagnosis of lung 

cancer and other conditions 

Pemeriksaan secara endoskopik untuk melihat bagian dalam dada dalam 

upaya diagnostik kanker paru serta kondisi-kondisi lain-lain 

 

5. BEBERA CONTOH PROSEDUR LAIN 

 

No Prosedur Prefi

x 

Root Suffix Diskrips

i 

1 angiography  angi /0 grafi X-ray pembuluh darah 

2 arteriography  arteri/o grafi X-ray pembuluh arteria 

3 cardiac catheterization  catherri 

zat 

ion penggunaan tube halus untuk explorasi 

arteria coronaria 

4 chorionic villus 

sampling 

   satu test yang dilaksanakan pada 

kehamilan untuk diagnostik defek janin 

5 colposcopy  colp/0 scopy pemeriksaan vagina dan cervix uteri untuk 

determinasi penyebab dari hasil Pap 

smear yang abnormal 

6 complete blood count 

(CBC) 

   determinasi jumlah sel erithrosit, leukosit 

dan thrombosit di sampel darah 

7 computed axial 

tomography (CAT) scan 

axial tomo grafi seseri gambar rinci bagian dalam tubuh 

dihasilkan melalui komputer yang 

dihubungkan dengan mesin X-ray 

     film penampilan adanya masalah blokade 

disebabkan arteriosclerosis saat jantung 

memompa darah 

9 echocardiography echo cardi/0 grafi penggunaan gelombang ultrasonic untuk 

merekam posisi jantung, gerak dinding 

jantung atau bagian dalam jantung, 

diantaranya katub-katub 



10 electrocardiogram 

(ECG or EKG) 

electr 

o 

cardi/0 grafi rekam grafik aktivitas listrik jantung 

11 electron beam 

computed tomography 

(EBCT) 

 tomo grafi pengidentifikasian dan pengukuran 

calcium di dalam dan sekitar arteria 

coronaria jantung 

 

No Prosedur Prefi

x 

Root Suffix Diskrips

i 

12 endoscopic ultrasound  endo scopic penggunaan endoskope disertai 

gelombang suara untuk mengkreasi 

sonogram jaringan dan organ dalam 

 

F. TINDAKAN / PROSEDUR PADA SISTEM CARDIOVASKULAR SESUAI 

ICD 9 CM 

 

7. OPERATIONS ON THE CARDIOVASCULAR SYSTEM (35-39) 

35 Operations on valves and septa of heart 

 

Includes: sternotomy (median) (transverse) as operative approach 

thoracotomy as operative approach 

Code also cardiopulmonary bypass [extracorporeal 

circulation] [heart-lung machine] (39.61) 

36 Operations on vessels of heart 

 

Includes: sternotomy (median) (transverse) as operative approach 

thoracotomy as operative approach 

Code also any: 

cardiopulmonary bypass, if performed [extracorporeal circulation] [heart-lung machine] 

(39.61) 

injection or infusion of platelet inhibitor (99.20) 

injection or infusion of thrombolytic agent (99.10) 

37 Other operations on heart and pericardium 

 

Code also any injection or infusion of platelet inhibitor (99.20) 



38 Incision, excision, and occlusion of vessels 

 

Code also 

any application or administration of an adhesion barrier substance (99.77) 

cardiopulmonary bypass [extracorporeal circulation] [heart-lung machine] (39.61) 

Excludes: 

that of coronary vessels (00.66, 36.03, 36.04, 36.09, 36.10-36.99) 

The following fourth-digit subclassification is for use with appropriate categories in section 

38.0, 38.1, 38.3, 38.5, 38.6, 38.8, and 38.9 according to site. Valid fourth-digits are in 



[brackets] at the end of each code/description. 0 

unspecified site 

1 intracranial vessels 

Cerebral (anterior) (middle) 

Circle of Willis 

Posterior communicating artery 

2 other vessels of head and neck 

Carotid artery (common) (external) (internal) 

Jugular vein (external) (internal) 

3 upper limb vessels 

Axillary 

Brachia

l Radial 

Ulnar 

4 aorta 

5 other thoracic vessels 

Innominate 

Pulmonary (artery) (vein) 

Subclavian 

Vena cava, superior 

6 abdominal arteries 

Celiac 

Gastric 

Hepatic 

Iliac 

Mesenteric 

Renal 

Splenic 

Umbilical 

Excludes: abdominal aorta (4) 

7 abdominal veins 

Iliac 

Portal 

Renal 

Spleni

c 

Vena cava (inferior) 

8 lower limb arteries 

Femoral (common) 

(superficial) Popliteal 

Tibial 

9 lower limb veins 



 

Femoral 

Popliteal 

Saphenous 

Tibial 

39 Other operations on vessels 

 

Excludes: 

those on coronary vessels (36.03-36.99) 

 

 

 

 
7. OPERATIONS ON THE CARDIOVASCULAR SYSTEM (35-39) 

35 Operations on valves and septa of heart 

Includes: sternotomy (median) (transverse) as operative approach 

thoracotomy as operative approach 

Code also cardiopulmonary bypass [extracorporeal 

circulation] [heart-lung machine] (39.61) 

35.0 Closed heart valvotomy 

 

Excludes: 

percutaneous (balloon) valvuloplasty (35.96) 

35.1 Open heart valvuloplasty without replacement 

 

Includes: open heart valvotomy 

Excludes: 

that associated with repair of: 

endocardial cushion defect (35.54, 35.63, 35.73) 

valvular defect associated with atrial and ventricular septal defects (35.54, 35.63, 35.73) 

percutaneous (balloon) valvuloplasty (35.96) 

Code also cardiopulmonary bypass if performed [extracorporeal circulation] [heart-lung 

machine] (39.61) 

35.2 Replacement of heart valve 

 
Includes: excision of heart valve with replacement 

Code also cardiopulmonary bypass [extracorporeal circulation] [heart-lung machine] (39.61) 



 

Excludes: 

that associated with repair of: 

endocardial cushion defect (35.54, 35.63, 35.73) 

valvular defect associated with atrial and ventricular septal defects (35.54, 35.63, 35.73) 

35.3 Operations on structures adjacent to heart valves 

 
Code also cardiopulmonary bypass [extracorporeal circulation] [heart-lung machine] (39.61) 

35.4 Production of septal defect in heart 

35.5 Repair of atrial and ventricular septa with prosthesis 

 
Includes: repair of septa with synthetic implant or patch 

Code also cardiopulmonary bypass [extracorporeal circulation] [heart-lung machine] (39.61) 

35.6 Repair of atrial and ventricular septa with tissue graft 

 
Code also cardiopulmonary bypass [extracorporeal circulation] [heart-lung machine] (39.61) 

35.7 Other and unspecified repair of atrial and ventricular septa 

 

Code also cardiopulmonary bypass [extracorporeal circulation] [heart-lung machine] (39.61) 

35.8 Total repair of certain congenital cardiac anomalies 

 

Note: For partial repair of defect [e.g. repair of atrial septal defect in tetralogy of Fallot] -- 

code to specific procedure 

35.9 Other operations on valves and septa of heart 

 

Code also cardiopulmonary bypass, if performed [extracorporeal circulation] [heart-lung 

machine] (39.61) 



 

 
7. OPERATIONS ON THE CARDIOVASCULAR SYSTEM (35-39) 

36 Operations on vessels of heart 

Includes: sternotomy (median) (transverse) as operative approach 

thoracotomy as operative approach 

Code also any: 

cardiopulmonary bypass, if performed [extracorporeal circulation] [heart-lung machine] 

(39.61) 

injection or infusion of platelet inhibitor (99.20) 

injection or infusion of thrombolytic agent (99.10) 

36.0 Removal of coronary artery obstruction and insertion of stent(s) 

36.1 Bypass anastomosis for heart revascularization 

 

Note: Do not assign codes from series 00.40-00.43 with codes from series 36.10-36.19 

Code also: cardiopulmonary bypass [extracorporeal circulation] [heart-lung machine] (39.61) 

pressurized treatment of venous bypass graft [conduit] with pharmaceutical substance, if 

performed (00.16) 

36.2 Heart revascularization by arterial implant 

Implantation of: 

aortic branches [ascending aortic branches] into heart muscle 

blood vessels into myocardium 

internal mammary artery [internal thoracic artery] into: 

heart muscle 

myocardium 

ventricle 

ventricular wall 

Indirect heart revascularization NOS 

36.3 Other heart revascularization 

36.9 Other operations on vessels of heart 

 

Code also cardiopulmonary bypass [extracorporeal circulation] [heart-lung machine] (39.61) 



 

 
7. OPERATIONS ON THE CARDIOVASCULAR SYSTEM (35-39) 

37 Other operations on heart and pericardium 

Code also any injection or infusion of platelet inhibitor (99.20) 

37.0 Pericardiocentesis 

37.1 Cardiotomy and pericardiotomy 

 
Code also cardiopulmonary bypass [extracorporeal circulation] [heart-lung machine] (39.61) 

37.2 Diagnostic procedures on heart and pericardium 

37.3 Pericardiectomy and excision of lesion of heart 

 

Code also cardiopulmonary bypass [extracorporeal circulation] [heart-lung machine] (39.61) 

37.4 Repair of heart and pericardium 

37.5 Heart replacement procedures 

37.6 Implantation of heart and circulatory assist system(s) 

 
Excludes: 

implantation of prosthetic cardiac support system (37.41) 

37.7 Insertion, revision, replacement, and removal of leads; insertion of temporary pacemaker 

system; or revision of cardiac device pocket 

 

Code also any insertion and replacement of pacemaker device (37.80-37.87) 

Excludes: 

implantation or replacement of transvenous lead [electrode] into left ventricular cardiac 

venous system (00.52) 

37.79 Revision or relocation of cardiac device pocket 

Debridement and reforming pocket (skin and subcutaneous tissue) 

Insertion of loop recorder 

Relocation of pocket [creation of new pocket] pacemaker or CRT-

P Removal of cardiac device/pulse generator without replacement 

Removal of the implantable hemodynamic presssure sensor (lead) and monitor device 

Removal without replacement of cardiac resynchronization defibrillator device 



 

Repositioning of implantable hemodynamic pressure sensor (lead) and monitor device 

Repositioning of pulse generator 

Revision of cardioverter/defibrillator (automatic) pocket 

Revision of pocket for intracardiac hemodynamic monitoring 

Revision or relocation of CRT-D pocket 

Revision or relocation of pacemaker, defibrillator, or other implanted cardiac device pocket 

Excludes: 

removal of loop recorder (86.05) 

37.8 Insertion, replacement, removal, and revision of pacemaker device 

 

Note: Device testing during procedure - omit code 

Code also any lead insertion, lead replacement, lead removal and/or lead revision (37.70- 

37.77) 

Excludes: 

implantation of cardiac resynchronization pacemaker [CRT-P] (00.50) 

implantation or replacement of cardiac resynchronization pacemaker pulse generator only 

[CRT-P] (00.53) 

37.9 Other operations on heart and pericardium 

 

 

7. OPERATIONS ON THE CARDIOVASCULAR SYSTEM (35-39) 

38 Incision, excision, and occlusion of 

vessels Code also 

any application or administration of an adhesion barrier substance (99.77) 

cardiopulmonary bypass [extracorporeal circulation] [heart-lung machine] (39.61) 

Excludes: 

that of coronary vessels (00.66, 36.03, 36.04, 36.09, 36.10-36.99) 

The following fourth-digit subclassification is for use with appropriate categories in section 

38.0, 38.1, 38.3, 38.5, 38.6, 38.8, and 38.9 according to site. Valid fourth-digits are in 

[brackets] at the end of each code/description. 

0 unspecified site 

1 intracranial vessels 

Cerebral (anterior) (middle) 

Circle of Willis 

Posterior communicating artery 

2 other vessels of head and neck 

Carotid artery (common) (external) (internal) 

Jugular vein (external) (internal) 



 

3 upper limb vessels 

Axillary 

Brachia

l Radial 

Ulnar 

4 aorta 

5 other thoracic vessels 

Innominate 

Pulmonary (artery) (vein) 

Subclavian 

Vena cava, superior 

6 abdominal arteries 

Celiac 

Gastric 

Hepatic 

Iliac 

Mesenteric 

Renal 

Splenic 

Umbilical 

Excludes: abdominal aorta (4) 

7 abdominal veins 

Iliac 

Portal 

Renal 

Spleni

c 

Vena cava (inferior) 

8 lower limb arteries 

Femoral (common) 

(superficial) Popliteal 

Tibial 

9 lower limb 

veins Femoral 

Popliteal 

Saphenous 

Tibial 

38.0 Incision of 

vessel [0-9] 

Embolectomy 

Thrombectomy 



 

Excludes: 

endovascular removal of obstruction from head and neck vessel(s) (39.74) 

puncture or catheterization of any: 

artery (38.91, 38.98) 

vein (38.92-38.95, 38.99) 

38.1 Endarterectomy 

[0-6,8] 

Endarterectomy with: 

embolectomy 

patch graft 

temporary bypass during procedure 

thrombectomy 

Code also any: 

number of vascular stents inserted (00.45-00.48) 

number of vessels treated (00.40-00.43) 

procedure on vessel bifurcation (00.44) 

38.2 Diagnostic procedures on blood vessels 

 

Excludes: 

adjunct vascular system procedures (00.40-00.43) 

38.3 Resection of vessel with anastomosis 

[0-9] 

Angiectom

y Excision 

of: 

aneurysm (arteriovenous) with anastomosis 

blood vessel (lesion) with anastomosis 

38.4 Resection of vessel with replacement 

[0-9] 

Angiectom

y Excision 

of: 

aneurysm (arteriovenous) or blood vessel (lesion) with replacement 

Partial resection with replacement 

Excludes: 

endovascular repair of aneurysm (39.71 - 39.79) 

Requires the use of one of the following fourth-digit subclassifications to identify site: 

0 unspecified site 

1 intracranial vessels 

Cerebral (anterior) (middle) 

Circle of Willis 



 

Posterior communicating artery 

2 other vessels of head and neck 

Carotid artery (common) (external) (internal) 

Jugular vein (external) (internal) 

3 upper limb vessels 

Axillary 

Brachia

l Radial 

Ulnar 

4 aorta, abdominal 

Code also any thoracic vessel involvement (thoracoabdominal procedure) (38.45) 

5 thoracic vessels 

Aorta (thoracic) 

Innominate 

Pulmonary (artery) (vein) 

Subclavian 

Vena cava, superior 

Code also any abdominal aorta involvement (thoracoabdominal procedure) (38.44) 

6 abdominal arteries 

Celiac 

Gastric 

Hepatic 

Iliac 

Mesenteric 

Renal 

Splenic 

Umbilical 

Excludes: abdominal aorta (4) 

7 abdominal veins 

Iliac 

Portal 

Renal 

Spleni

c 

Vena cava (inferior) 

8 lower limb arteries 

Femoral (common) 

(superficial) Popliteal 

Tibial 

9 lower limb 

veins Femoral 

Popliteal 



 

Saphenous 

Tibial 

38.5 Ligation and stripping of varicose 

veins [0-3,5,7,9] 

Excludes: 

ligation of varices: 

esophageal (42.91) 

gastric (44.91) 

38.6 Other excision of 

vessel [0-9] 

Excision of blood vessel (lesion) 

NOS Excludes: 

excision of vessel for aortocoronary bypass (36.10-36.14) 

excision with: 

anastomosis (38.30-38.39) 

graft replacement (38.40-38.49) 

implant (38.40-38.49) 

38.7 Interruption of the vena cava 

Insertion of implant or sieve in vena cava 

Ligation of vena cava (inferior) 

(superior) Plication of vena cava 

38.8 Other surgical occlusion of 

vessels [0-9] 

Clamping of blood vessel 

Division of blood vessel 

Ligation of blood vessel 

Occlusion of blood 

vessel Excludes: 

adrenal vessels (07.43) 

esophageal varices (42.91) 

gastric or duodenal vessel for ulcer (44.40-44.49) 

gastric varices (44.91) 

meningeal vessel (02.13) 

percutaneous transcatheter infusion embolization (99.29) 

spermatic vein for varicocele (63.1) 

surgical occlusion of vena cava 

(38.7) that for chemoembolization 

(99.25) 

that for control of (postoperative) hemorrhage: 

anus (49.95) 



 

 
bladder (57.93) 

following vascular procedure (39.41) 

nose (21.00-21.09) 

prostate (60.94) 

tonsil (28.7) 

thyroid vessel (06.92) 

transcatheter (infusion) 99.29 

38.9 Puncture of vessel 

 

Excludes: 

that for circulatory monitoring (89.60-89.69) 

 

 

 

 
7. OPERATIONS ON THE CARDIOVASCULAR SYSTEM (35-39) 

39 Other operations on vessels 

Excludes: 

those on coronary vessels (36.03-36.99) 

39.0 Systemic to pulmonary artery shunt 

Descending aorta-pulmonary artery anastomosis (graft) 

Left to right anastomosis (graft) 

Subclavian-pulmonary anastomosis (graft) 

Code also cardiopulmonary bypass [extracorporeal circulation] [heart-lung machine] (39.61) 

39.1 Intra-abdominal venous shunt 

Anastomosis: 

mesocaval 

portacaval 

portal vein to inferior vena cava 

splenic and renal veins 

transjugular intrahepatic portosystemic shunt (TIPS) 

Excludes: 

peritoneovenous shunt (54.94) 

39.2 Other shunt or vascular bypass 

 

Code also pressurized treatment of venous bypass graft [conduit] with pharmaceutical 

substance, if performed (00.16) 



 

39.3 Suture of vessel 

 

Repair of laceration of blood vessel 

Excludes: 

any other vascular puncture closure device - omit code 

suture of aneurysm (39.52) 

that for control of hemorrhage (postoperative): 

anus (49.95) 

bladder (57.93) 

following vascular procedure (39.41) 

nose (21.00-21.09) 

prostate (60.94) 

tonsil (28.7) 

39.4 Revision of vascular procedure 

39.5 Other repair of vessels 

39.6 Extracorporeal circulation and procedures auxiliary to heart surgery 

39.7 Endovascular repair of vessel 

 

Endoluminal repair 

Excludes: 

angioplasty or atherectomy of other non-coronary vessel(s) (39.50) 

insertion of non-drug-eluting peripheral vessel stent(s) (39.90) other 

repair of aneurysm (39.52) 

percutaneous insertion of carotid artery stent(s) (00.63) 

percutaneous insertion of intracranial stent(s) (00.65) percutaneous 

insertion of other precerebral artery stent(s) (00.64) resection of 

abdominal aorta with replacement (38.44) 

resection of lower limb arteries with replacement (38.48) 

resection of thoracic aorta with replacement (38.45) 

resection of upper limb vessels with replacement (38.43) 

39.8 Operations on carotid body, carotid sinus and other vascular bodies 

Chemodectomy 

Denervation of: 

aortic body 

carotid body 

Electronic stimulator 



 

Glomectomy, carotid 

Implantation or replacement of carotid sinus baroreflex activation device 

Excludes: 

excision of glomus jugulare (20.51) 

replacement of carotid sinus lead(s) only (04.92) 

39.9 Other operations on vessels 

 

Rangkuman 

1. Pembahasan meliputi pengetahuan tentang istilah sistem sirkulasi kardiovasculer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tugas: 

1. Tugas Terstruktur 

Petunjuk: 

• Baca dan cermati tugas dibawah ini, kemudian kerjakan secara berkelompok 

• Dikumpulkan paling lama 1 minggu setelah tugas ini diumumkan 

• Sampaikan hasil tugas secara berurutan kepada dosen dan kelompok lain 

• Membagi menjadi 10 kelompok yang terdiri dari 8-9 mahasiswa, yang mana masing-

masing kelompok mencari gambar dengan rapi dan tuliskan nama-nama struktur 

anatomi sesuai topik yang diberikan. 

1. Demam rematik akut 

2. Penyakit jantung rematik kronik 

3. Penyakit hipertensi 

4. Penyakit jantung iskemik 

5. Penyakit jantung paru dan penyakit sirkulasi paru-paru 

6. Bentuk-bentuk lain penyakit jantung 

7. Penyakit serebrovaskuler 

8. Penyakit arteri, arteriol, dan kapiler 

9. Penyakit vena, pembuluh limfe, dan kelenjar limfe, n.e.c. 

10. Kelainan sistem sirkulasi lain dan tak dijelaskan 

• Laporan tugas dituangkan kedalam file word dan  dengan kertas A4 times new roman 

font 12 spasi 1,5 rata kiri kanan. 

• Bentuk laporan tugas disusun dengan mengikuti format sebagai berikut : 

SAMPUL DEPAN (COVER) 

DAFTAR ISI 

BAB 1 

TEMA : JUDUL TUGAS DISKUSI 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Tujuan 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

BAB III 

PROBLEM/ANALISIS MASALAH 

BAB IV 

PEMBAHASAN 



BAB V 

KESIMPULAN DAN PENUTUP 

DAFTAR PUSTAKA 

 

2. Kegiatan Mandiri 

Petunjuk : 

a. Buatlah resume hasil diskusi seluruh kelompok  . 

b. Resume diketik dengan kertas A4 dengan ukuran font 12, jenis tulisan Times New 

Roman, spasi 1,5 

c. Pada bagian cover sertakan nama dan NIM dan logo 
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BAB XII 

GANGGUAN FUNGSI DARI BERBAGAI PENYAKIT PADA SISTEM TUBUH 

MANUSIA BESERTA ISTILAH MEDIS DAN TINDAKAN YANG TERKAIT 

MELIPUTI SISTEM KARDIOVASKULER DAN DARAH 

 (dr. Jhon Bakeri Liem, M.KM) 

 

 

 

PENDAHULUAN 

A. Pengantar Pendahuluan 

Bab sebelumnya Saudara telah mempelajari anatomi fisiologi sistem sirkulasi. 

Saudara telah mempelajari bagaimana bentuk dan susunan organ-organ system sirkulasi 

secara secara keseluruhan maupun bagian-bagiannya serta hubungan organ- organ yang 

satu satu dengan yang lain serta bagaimana organ-organ tersebut bekerja secara normal. 

Nah pada bab ini Saudara akan mempelajari dalam kondisi tertentu terjadi  gangguan 

masalah kesehatan yang menyebabkan organ-organ tersebut bekerja secara tidak normal. 

 

B. Deskripsi Materi 

Bab I ini disusun sedemikian rupa untuk membantu mahasiswa D3 Perekam Medis dan 

Informasi Kesehatan semester I dalam memahami materi kuliah Menjelaskan Gangguan 

fungsi dari berbagai penyakit pada sistem tubuh manusia beserta istilah medis dan tindakan 

yang terkait meliputi sistem kardiovaskuler dan darah 

C. Kemampuan/tujuan akhir yang diharapkan 

Pembelajaran pada bab ini membantu mahasiswa untuk mencapai kemampuan akhir yaitu 

mampu menjelaskan gangguan sistem kardiovasculer diharapkan dapat menjelaskan 

gangguan masalah kesehatan serta tindakan pada system sirkulasi. Sehingga pada akhirnya 

para mahasiswa mampu menentukan klasifikasi kodefikasi penyakit masalah terkait kesehatan 

dan tindakan system sirkulasi berdasarkan ICD10 dan ICD9CM. Berikut beberapa tips bagi 

mahasiswa agar dapat memahami terminologi medis,  antara lain: 

a. Awali proses belajar dengan berdo’a dan tanamkan tekad/motivasi untuk 

mengetahui segala hal terkait terminologi medis. 

b. Baca dan pahami setiap materi, serta cari kata kunci atau catatan penting dari 

materi. Bila perlu buat resume berisi catatan penting tersebut. 

c. Setelah dipahami, usahakan menghafal beberapa kosakata atau rumus penting 

terkait materi 

d. Kerjakan latihan soal terutama soal kasus agar lebih meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis sebagai tenaga  rekam medis 



e. Bila ada yang tidak dipahami, segera tanyakan pada dosen pengampu mata kuliah 

di setiap topik 

f. Akhiri proses belajar dengan berdo’a 

g. Tetap semangat, selamat belajar dan semoga sukses! 

 

C. Uraian Materi 

1. Gangguan fungsi dari berbagai penyakit pada sistem tubuh manusia beserta istilah 

medis dan tindakan yang terkait meliputi sistem kardiovaskuler dan darah 

 

Beberapa contoh penyakit masalah terkait kesehatan dan tindakan system 

sirkulasi adalah sebagai berikut: 

 

1. HIPERTENSI 

Secara teoritis hipertensi didefenisikan sebagai suatu tingkat tekanan darah 

tertentu. Beberapa definisi hipertensi disebutkan bahwa hipertensi adalah tekanan darah 

yang lebih tinggi dari sistolik 140 mmHg dan diastolik 90 mmHg. Tekanan darah yang 

lebih tinggi dari 140/90 mmHg diklasifikasikan sesuai derajat keparahannya. 

 

a. Patofisiologi 

Mekanisme yang mengontrol konstriksi dan relaksasi pembuluh darah terletak di 

pusat vasomotor pada medulla oblongata di otak dimana dari vasomotor ini mulai saraf 

simpatik yang berlanjut ke bawah korda spinalis dan keluar dari kolomna medulla ke 

ganglia simpatis di torax dan abdomen, rangsangan pusat vasomotor dihantarkan dalam 

bentuk impuls yang bergerak ke bawah melalui system syaraf simpatis . Pada titik 

ganglion ini neuron prebanglion melepaskan asetilkolin yang merangsang serabut saraf 

paska ganglion ke pembuluh darah, dimana dengan melepaskannya nere frineprine 

mengakibatkan konskriksi pembuluh darah. 

Faktor seperti kecemasan dan ketakutan dapat mempengaruhi respon pembuluh 

darah terhadap rangsang vasokonstriktif yang menyebabkan vasokonstriksi pembuluh 

darah akibat aliran darah yang ke ginjal menjadi berkurang atau menurun dan berakibat 

diproduksinya rennin, rennin akan merangsang pembentukan angiotensai I yang 

kemudian diubah menjadi angiotensis II yang merupakan vasokonstriktor yang kuat 

yang merangsang sekresi aldosteron oleh cortex adrenal dimana hormone aldosteron ini 

menyebabkan retensi natrium dan air oleh tubulus ginjal dan menyebabkan peningkatan 

volume cairan intra vaskuler yang menyebabkan hipertensi. 

 

b. Prosedur penunjang 

Pemeriksaan laboratorium rutin yang dilakukan sebelum memulai terapi 

bertujuan menentukan adanya kerusakan organ atau faktor resiko lain atau mencari 

penyebab hipertensi. Biasanya diperiksa urinalisa, darah lengkap, kimia darah (kalium, 

Natrium, gula darah puasa, kolesterol total, kolesterol HDL) dan EKG. 

 

2. PENYAKIT JANTUNG KORONER 

Penyakit jantung koroner terjadi ketika pembuluh arteri yang memasok darah ke 

jantung mengeras dan menyempit akibat penumpukan kolesterol dan zat lainnya atau 



lebih dikenal dengan plak. Ketika plak semakin menumpuk dan menyumbat aliran 

darah, jantung tidak mendapatkan pasokan darah, oksigen dan nutrisi penting lainnya 

yang dibutuhkan jantung untuk berfungsi secara normal. Penyakit jantung merupakan 

penyakit degeneratif dalam arti penyakit jantung koroner membutuhkan waktu yang 

lama dalam proses pembentukan dan penumpukan plak di pembuluh arteri. Penyakit 

jantung coroner ditandai dengan nyeri dada (angina), sesak napas dan serangan 

jantung. Stres secara fisik maupun secara emosional dapat memicu sesak dan rasa tidak 

nyaman di dada, terasa seperti ada tekanan pada dada. Rasa nyeri ini disebut angina, ini 

merupakan tanda atau gejala dari penyakit jantung koroner. Nyeri dada yang terjadi 

saat melakukan aktivitas fisik yang berat dan hilang setelah beristirahat juga 

merupakan ciri khas dari angina. 

 

a. Patofisiologi 

Penumpukan plak pada arteri koroner biasanya di akibatkan karena adanya 

kerusakan pada dinding bagian dalam arteri koroner dan hal ini bisa tejadi sejak masa 

kanak-kanak. Kerusakan ini biasanya di akibatkan karena: Kebiasaan merokok, 

menderita penyakit darah tinggi, tingkat Kolesterol yang tinggi, menderita penyakit 

diabetes, terapi radiasi untuk pengobatan penyakit kanker (di daerah dada), gaya hidup 

yang tidak aktif (malas berolahraga), riwayat keluarga penderita penyakit jantung 

coroner, kegemukan atau obesitas, tingkat stres yang tinggi. 

 

b. Prosedur penunjang 

Beberapa prosedur yang dilakukan anatara lain adalah Elektrokardiogram (ECG 

atau EKG) untuk melihat apakah pernah mengalami serangan jantung. Echocardiogram 

untuk melihat dan mengukur tingkat fungsi jantung. Kateterisasi jantung atau 

angiogram untuk memeriksa aliran darah yang melalui jantung. Computerized 

tomography (CT) scan pada organ jantung Anda untuk memeriksa tumpukan plak di 

arteri. Magnetic resonance angiography (MRA), menggunakan teknologi MRI untuk 

mencari penyumbatan pada pembuluh darah. 

 

3. AKUT MIOKARD INFARK 

Infark Miokard adalah suatu keadaan infark atau nekrosis otot jantung karena 

kurangnya suplai darah dan oksigen pada miokard (ketidakseimbangan antara suplai 

dan kebutuhan oksigen miokard). Infark Miokard Akut adalah penyakit jantung yang 

disebabkan oleh karena sumbatan arteri koroner. Sumbatan akut terjadi oleh karena 

adanya ateroksklerotik pada dinding arteri koroner, sehingga menyumbat aliran darah 

ke jaringan otot jantung. 

Tipe infark miokard didasarkan pada lokasi infark dan meliputi lapisan-lapisan 

otot jantung. Infark miokard dikelompokkan sebagai anterior, inferior, lateral atau 

posterior. Area infark dapat meliputi sub-endokardium, epikardium atau seluruh lapisan 

(tiga lapisan) otot jantung atau transmural. Kebanyakan infark miokard terjadi pada 

ventrikel kiri karena suplaioksigen terbesar di tempat tersebut. 

Iskemia yang berlangsung lebih dari 30-45 menit akan menyebabkan kerusakan 

sel irreversibel serta nekrosis atau kematian otot. Bagian miokardium yang mengalami 

infark atau nekrosis akan berhenti berkontraksi secara permanen. 

 

 

 



Patofisiologi 

Mekanisme nyeri pada akut miokard infark adalah sebagai berikut hipoksia yang terjadi 

pada jaringan otot jantung memaksa sel untuk melakukan metabolisme CO2 

(metabolisme anaerob), sehingga menghasilkan asam laktat dan juga merangsang 

pengeluaran zat-zat iritatif yang merangsang ujung-ujung syaraf reseptor nyeri di otot 

jantung. Impuls nyeri dihantarkan melalui serat sraf aferen simpatis, kemudian 

dihantarkan ke thalamus, korteks serebri, serat saraf aferen dan kemudian dipersepsikan 

nyeri. 

 

4. STROKE 

Merupakan suatu keadaan yang timbul karena terjadi gangguan peredaran darah 

di otak yang menyebabkan terjadinya kematian jaringan otak sehingga mengakibatkan 

seseorang menderita kelumpuhan atau kematian. Stroke merupakan salah satu masalah 

kesehatan yang serius karena ditandai dengan tingginya morbiditas dan mortalitasnya. 

Secara garis besar, stroke dibagi menjadi 2 yaitu stroke karena pendarahan 

(Haemorragic) dan stroke Iskemik, aliran darah ke otak terhenti karena atheroklerosis 

(penumpukan kolesterol pada dinding pembuluh darah) atau bekuan darah yang telah 

menyumbat suatu pembuluh darah ke otak. 

 

Patofisiologi 

Hipertensi kronik menyebabkan pembuluh arteriola mengalami perubahan patologik 

pada dinding pembuluh darahnya dan cabang-cabang paramedian arteria vertebro-

basilaris mengalami perubahan-perubahan degeneratif yang sama. Kenaikan darah 

dalam jumlah yang secara mencolok dapat menginduksi pecahnya pembuluh darah. 

Jika pembuluh darah tersebut pecah, maka perdarahan dapat berlanjut sampai dengan 6 

jam dan jika volumenya besar akan merusak struktur anatomi otak dan menimbulkan 

gejala klinik. Pada keadaan ini absorbsi darah akan diikutioleh pulihnya fungsi-fungsi 

neurologi. Sedangkan pada perdarahan yang luas terjadi destruksi massa otak. 

 

A. ENDOKARDITIS 

Merupakan suatu infeksi pada lapisan endokard jantung (lapisan yang paling 

dalam dari otot jantung) akibat infeksi kuman atau mikroorganisme yang masuk. 

Endokarditis infektif dapat terjadi secara tiba- tiba dan dalam beberapa hari bisa 

berakibat fatal (endokarditis infektif akut) atau bisa terjadi secara bertahap dan 

tersamar dalam beberapa minggu sampai beberapa bulan (endokarditis infektif subakut) 

 

Patofisiologi 

Terjadinya endokarditis reumatik disebabkan langsung oleh demam reumatik suatu 

penyakit sistemik yang disebabklan oleh infeksi. Demam reumatik mempengaruhi 

persendian menyebabkan poliartritis. Kerusakan jantung dan lesi sendi bukan akibat 

infeksi atau secara langsung dirusak oleh organisme tersebut. Kerusakan jantung dan 

lesi sendi bukan akibat infeksi, artinya jaringan tersebut tidak mengalami infeksi atau 

secara langsung dirusak oleh organisme tersebut, namun hal ini merupakan fenomena 

sensivitas atau reaksi, yang terjadi sebagai respons terhadap streptokokus hemolitikus. 

 

 



Rangkuman 

Faktor seperti kecemasan dan ketakutan dapat mempengaruhi respon pembuluh darah  

terhadap rangsang vasokonstriktif yang menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah  

akibat aliran darah yang ke ginjal menjadi berkurang atau menurun dan berakibat  

diproduksinya rennin, rennin akan merangsang pembentukan angiotensai I yang kemudian  

diubah menjadi angiotensis II yang merupakan vasokonstriktor yang kuat yang  

merangsang sekresi aldosteron oleh cortex adrenal dimana hormone aldosteron ini  

menyebabkan retensi natrium dan air oleh tubulus ginjal dan menyebabkan peningkatan  

volume cairan intra vaskuler yang menyebabkan hipertensi. 

 

Tugas: 

1. Tugas Terstruktur 

Petunjuk: 

• Baca dan cermati tugas dibawah ini, kemudian kerjakan secara berkelompok 

• Dikumpulkan paling lama 1 minggu setelah tugas ini diumumkan 

• Sampaikan hasil tugas secara berurutan kepada dosen dan kelompok lain 

• Membagi menjadi 10 kelompok yang terdiri dari 8-9 mahasiswa, yang mana masing-

masing kelompok mencari sesuai topik yang diberikan. 

1. Demam rematik akut 

2. Penyakit jantung rematik kronik 

3. Penyakit hipertensi 

4. Penyakit jantung iskemik 

5. Penyakit jantung paru dan penyakit sirkulasi paru-paru 

6. Bentuk-bentuk lain penyakit jantung 

7. Penyakit serebrovaskuler 

8. Penyakit arteri, arteriol, dan kapiler 

9. Penyakit vena, pembuluh limfe, dan kelenjar limfe, n.e.c. 

10. Kelainan sistem sirkulasi lain dan tak dijelaskan 

• Laporan tugas dituangkan kedalam file word dan  dengan kertas A4 times new roman 

font 12 spasi 1,5 rata kiri kanan. 

• Bentuk laporan tugas disusun dengan mengikuti format sebagai berikut : 

SAMPUL DEPAN (COVER) 

DAFTAR ISI 

BAB 1 

TEMA : JUDUL TUGAS DISKUSI 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 



Tujuan 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

BAB III 

PROBLEM/ANALISIS MASALAH 

BAB IV 

PEMBAHASAN 

BAB V 

KESIMPULAN DAN PENUTUP 

DAFTAR PUSTAKA 

 

2. Kegiatan Mandiri 

Petunjuk : 

a. Buatlah resume hasil diskusi seluruh kelompok  . 

b. Resume diketik dengan kertas A4 dengan ukuran font 12, jenis tulisan Times New 

Roman, spasi 1,5 

c. Pada bagian cover sertakan nama dan NIM dan logo 
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Publishing. 

 

2. Wiarto,giri. (2014). Mengenal Fungsi Tubuh Manusia. Yogyakarta: 

Gosyen Publishing. Irianto,kus. (2013). Struktur Dan Fungsi Tubuh 
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BAB XIV 

ATURAN DAN TATACARA KODIFIKASI PENYAKIT DAN TINDAKAN 

PADA SISTEM KARDIOVASKULER DAN DARAH 

Theresia, ST.RMIK 

PENDAHULUAN 

A. Pengantar Pendahuluan 

Koding klinis atau koding medis adalah suatu kegiatan yang mentransformasikan 

diagnosis penyakit, prosedur medis dan masalah kesehatan lainnya dari kata-kata menjadi 

suatu bentuk kode, baik numerik atau alfanumerik, untuk memudahkan penyimpanan, 

retrieval dan analisis data. 

 

Koding merupakan suatu proses yang kompleks dan membutuhkan pengetahuan 

tentang aturan koding sesuai perangkat yang digunakan, anatomi, patofisiologi, 

persyaratan dokumentasi kinis, kebijakan dan regulasi serta standar. Kompleksitas ini 

menimbulkan situasi yang menantang bagi para koder profesional dalam melakukan telaah 

semua fakta dalam dokumen secara hati-hati agar dapat menentukan kode dengan etis dan 

tepat. Koder profesional harus memiliki pemahaman yang jernih tentang sumber 

terpercaya untuk kaidah koding yang digunakan. Tata cara penetapan kode ditentukan oleh 

perangkat koding yang digunakan. Di Indonesia, khususnya untuk kepentingan 

reimbursement digunakan ICD-10 versi th. 2010 untuk kode diagnosis penyakit sedangkan 

untuk koding prosedur medis menggunakan ICD-9-CM versi th 2010 (Permenkes No.76 th 

2016). 

 

B. Deskripsi Materi 

Bab I ini disusun sedemikian rupa untuk membantu mahasiswa D3 Perekam Medis dan 

Informasi Kesehatan semester I dalam memahami materi kuliah kodefikasi terkait Aturan dan 

tatacara kodifikasi penyakit dan tindakan pada sistem kardiovaskuler dan darah. 

 

C. Kemampuan/tujuan akhir yang diharapkan 

Pembelajaran pada bab ini membantu mahasiswa untuk mencapai kemampuan akhir yaitu 

mampu menjelaskan tentang tata cara penentuan kode penyakit sistem sirkulasi sesuai 

ketentuan dalam ICD-10 versi th 2010. Bab ini digunakan secara berdampingan dengan buku 

ICD-10. Berikut beberapa tips bagi mahasiswa agar dapat memahami terminologi medis,  

antara lain: 

a. Awali proses belajar dengan berdo’a dan tanamkan tekad/motivasi untuk mengetahui 

segala hal terkait terminologi medis. 

b. Baca dan pahami setiap materi, serta cari kata kunci atau catatan penting dari materi. 

Bila perlu buat resume berisi catatan penting tersebut. 



c. Setelah dipahami, usahakan menghafal beberapa kosakata atau rumus penting terkait 

materi 

d. Kerjakan latihan soal terutama soal kasus agar lebih meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis sebagai tenaga  rekam medis 

e. Bila ada yang tidak dipahami, segera tanyakan pada dosen pengampu mata kuliah di 

setiap topik 

f. Akhiri proses belajar dengan berdo’a 

g. Tetap semangat, selamat belajar dan semoga sukses! 

 

D. Uraian Materi 

1. Aturan dan tatacara kodifikasi penyakit dan tindakan pada sistem kardiovaskuler dan 

darah 

 

Gambar 2.1 Catatan Awal Bab IX (Sumber: ICD-10 Volume 1, Bab IX). 

 

PENGECUALIAN: 

Kondisi Tertentu Yang Berawal Pada Periode Perinatal 

(P00-P96) Penyakit Infeksi Dan Parasitik Tertentu (A00-

B99) 

Komplikasi Kehamilan, Persalinan Dan Nifas (O00-O99) 

Malformasi, Deformasi Kongenital & Abnormalitas Kromosom 

(Q00-Q99) Penyakit Endokrin, Nutrisional dan Metabolik (E00-

E90) 



Cedera, Keracunan Dan Akibat Dari Sebab Luar Lainnya 

(S00-T98) Neoplasma (C00-D48) 



Gejala, Tanda, Dan Temuan Abnormal Klinis Dan Laboratorik, Tak 

Terklasifikasi Di Tempat Lain (R00-R99) 

Gangguan Jaringan Ikat Sistemik 

(M30-M36) Transient Ischemic Attack 

Syndrome (G45.-) 

 

Sebagaimana telah saudara mahasiswa ketahui, maksud dari exclusion adalah 

pengecualian. Jika diterjemahkan, mungkin dapat dikatakan bahwa penyakit-penyakit 

sistem sirkulasi akan dikode di bab IX tentang Sistem Sirkulasi, kecuali kondisi-

kondisi tertentu yang ada di dalam exclusion tersebut. 

Jadi penyakit jantung, yang diakibatkan oleh trauma (injury), tentu tidak akan 

dikode di bab IX ini, melainkan akan dimasukkan dalam kategori kode trauma di bab 

XIX (S00-T98). 

 

B. ISI BAB 

 

Bab IX Penyakit-penyakit Sistem Sirkulasi berisikan Blok 

Kategori sbb: I00-I02 Demam Rematik Akut 

I05-I09 Penyakit Jantung Rematik 

Kronik I10-I15 Penyakit 

Hipertensi 

I20-I25 Penyakit Jantung Iskemik 

I26-I28 Penyakit Jantung Pulmoner dan Sirkulasi 

Pulmoner I30-I52 Bentuk Lain Penyakit Jantung 

I60-I69 Penyakit Serebrovaskuler 

I70-I79 Penyakit Arteri, Arteriol Dan Kapiler 

I80-I89 Penyakit Vena, Pembuluh Limfe dan Limfonodi, Tak Terklasifikasi Di 

Tempat Lain I95-I99 Penyakit Sistem Sirkulasi Lain Dan Yang Tidak Spesifik 

 

C. KATEGORI ASTERISK 

 

Pada bab ini terdapat 8 kategori kode asterisk. Yang perlu menjadi catatan pada 

kode asterisk ini adalah bahwa keberadaannya tidak dapat berdiri sendiri. Jika koder 

menemukan kode ini, maka harus diingat bahwa kode ini digunakan berdampingan 

dengan kode dagger dari bagian atau bab lain dalam ICD-10. 

 

I32* Pericarditis pada penyakit di bagian lain 

I39* Endocarditis dan gangguan katup jantung pada penyakit di 

bagian lain I41* Myocarditis pada penyakit di bagian lain 

I43* Cardiomyopathy pada penyakit di bagian lain 

I52* Gangguan jantung lainnya pada penyakit di 

bagian lain I68* Gangguan Cerebrovascular pada 

penyakit di bagian lain 

I79* Kelainan pada arteri, arteriol dan kapiler pada penyakit di 

bagian lain I98* Gangguan lain sistem sirkulasi pada penyakit di 

bagian lain 



D. CATATAN KHUSUS BAB 

 

Dalam buku Volume 2 Manual Instruksi, terdapat Chapter Specific Notes untuk 

Bab IX Sistem Sirkulasi, yaitu: 

1. Kode I15 

 
Gambar 2.2 Chapter-specific Note Bab IX (Sumber: ICD-10 Volume 2). 

 

Artinya; Kode I15.- tidak digunakan sebagai kode primer jika kausa nya diketahui, 

kecuali jika episode pelayanan kesehatan dikhususkan untuk pengelolaan hipertensi 

nya. 

 

2. Kode I69 

 
Gambar 2.3 Chapter-specific Note bab IX (Sumber: ICD-10 Volume 2). 

 

Maka berdasarkan catatan tersebut kode I69.- tidak digunakan sebagai kode 

primer jika keadaan gejala sisa nya tercatat. Jadi kode I69.- digunakan sebagai kode 

tambahan opsional terhadap gejala sisa nya. Berikut contoh koding sequelae, yang 

nanti akan dibahas pada Bab lain tentang aturan koding morbiditas, sebagaimana 

Gambar2.4 dibawah ini: 

 

 

Gambar 2.4 Koding untuk sequelae (Sumber: ICD-10 Volume 2). 

 

E. CATATAN LAIN 

 

1. Kelompok Acute Rheumatic Fever (I00-I02) 

Jika saudara perhatikan, di bawah kategori I01 terdapat pengecualian. Jadi kode 

I01 adalah untuk demam rematik akut. Sedangkan jika demam rematik kronik masuk 

dalam 



kategori I05-I09, kecuali jika pada saat bersamaan terdapat bukti proses akut atau  

kambuhan (rekrudesensi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Exclusion Terms pada kategori I01 (Sumber: ICD-10 Volume 1, Bab 

IX) 

 

2. Kelompok Chronic Rheumatic Fever (I05 – I09) 

 

Gambar 2.6 

Exclusion Terms pada kategori I05 dan I07 (Sumber: ICD-10 Volume 1, Bab IX) 

 

Pada kategori tersebut di atas keterangan pada inclusion terms menunjukkan bahwa 

kondisi yang termasuk dalam I05 dan I07, baik dinyatakan rematik atau tidak, tetap 

dikode sebagai I05 dan I07 (rheumatic), kecuali jelas dinyatakan non-rheumatic, maka 

masuk ke dalam kategori I34.- dan I36.- 

 

3. Kelompok Penyakit Hipertensi (I10 – I15) 

Pada hipertensi perhatikan beberapa kekhususan kodingnya 

Pada Hipertensi primer / essensial, mungkin akan disertai beberapa modifier yang 

tidak berpengaruh terhadap kode nya; lihat pada daftar tabulasi modifier yang berada 

dalam parentheses ( ). Perhatikan gambar 2.7 di bawah ini. 

 

Gambar 2.7 

Modifier pada hypertension (Sumber: ICD-10 Volume 3, H.) 

 

Hipertensi sekunder adalah hipertensi yang disebabkan oleh penyakit / gangguan  pada 

organ lain. Oleh karena itu, pastikan penyakit penyebabnya apa. Biasanya term yang 

digunakan adalah due to. 



Adapun hipertensi yang disertai penyakit atau kelainan organ yang lain  

perhatikan penulisan diagnosis dokter; modifier ‘with’ berbeda implikasinya dg ‘due 

to’ atau hypertensive. ‘due to’ hypertension atau ada istilah ‘hypertensive’ mengacu 

pada kode kombinasi. Silahkan saudara simak pada kategori I11 pada buku volume 1 

sebagaimana contoh berikut (Gambar 2.8). 

 

 

Gambar 2.8 

Hypertensive heart disease (Sumber: ICD-10 Volume 1, bab IX) 

 

Untuk diagnosis Elevated blood pressure (tekanan darah tinggi / naik) yang tidak 

disertai keterangan hipertensi, di berikan kode sebagai temuan abnormal atau gejala 

(symptom). Pada pengukuran pertama, atau jika hanya 1x pengukuran, tekanan darah 

yang tinggi atau meningkat, tanpa riwayat atau terdiagnosis hipertensi, sebaiknya 

gunakan kode symptom R03, sebagaimana ditunjukkan dalam indeks berikut (Gambar 

2.9): 

 

 

Gambar 2.9 

Elevated Blood Pressure , Index (Sumber: ICD-10 Volume 3, E.) 

 

Sebagaimana catatan pengecualian di awal bab, tidak semua penyakit sirkulasi dikode 

pada bab IX. Berikut contoh bahwa terdapat kode hipertensi yang terklasifikasi pada 

organ lain, misalnya Retinopati Hypertensif (Gambar.2.10). 



 

 
 

Gambar 2.10 

Hypertensive retinopathy (Sumber: ICD-10 Volume 1, bab IX) 

 

4. Kelompok Penyakit Jantung Iskemik (I20-I25) 

 

 

Gambar 2.11 Ischemic Heart Disease (Sumber: ICD-10 Volume 1, bab IX) 

 

Pada kelompok penyakit jantung iskemik terdapat catatan di bawah blok kategori. 

Perhatikan interval antara saat serangan terjadi (onset) dengan saat masuk RS 

(admission), untuk membedakan episode akut dan kronis. Pada kelompok I20 – I25 ini, 

terdapat inclusion yang mencakup juga hipertensi. Sehingga hipertensi tidak perlu 

dikode tambahan, kecuali jika diperlukan/diinginkan untuk tujuan tertentu. Saudara 

mungkin perlu membaca lebih lanjut tentang kode tambahan opsional pada tata cara 

koding morbiditas. 

 

5. Kategori Infark Miokard Akut (I21) 

 

 

Gambar 2.12 

Infark Miokard Akut (Sumber: ICD-10 Volume 1, bab IX) 



Untuk kategori Infark Miokardium Akut, episode akut adalah jika interval antara 

onset hingga saat admission berlangsung kurang dari hingga sama dengan 4 minggu 

(28 hari). Perhatikan pengecualian (exclude) yang terdapat di bawah kategori tersebut ; 

yaitu Old Myocard Infarction (riwayat episode yang lalu, saat ini sudah tidak aktif), 

Chronic (penyakitnya masih berlanjut sejak onset sampai dengan lebih dari 4 mgg), 

Subsequent (kambuhan atau lanjutan akut, baca kembali kategori I22 tersebut di atas) 

dan jika merupakan syndroma pasca infark (masuk kategori I24). 

Kode spesifik pada Infark Miokard Akut (IMA/AMI) mencakup lokasi infark. 

Tanyakan pada dokter atau lihat ECG untuk memastikan. Misalnya pada STEMI 

(transmural) dan NSTEMI (Non-transmural). Perhatikan pada buku ICD-10 kategori 

I21 sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.13 berikut ini: 

 

 

Gambar 2.13 

Infark Miokard Akut (Sumber: ICD-10 Volume 1, bab IX) 

 

6. Kategori Infark Miokardium Subsekuen (I22) 

 

 

Gambar 2.14 

Infark Miokard Subsequent (Sumber: ICD-10 Volume 1, bab IX) 

 

Kategori I22 mencakup; infark miokardium lanjutan, rekuren atau re-infark 

(kambuhan) yang terjadi masih dalam kurun waktu 4 minggu sejak serangan pertama. 

Adapun yang tidak termasuk (exclusion) adalah; jika sudah dinyatakan kronik atau jika 

intervalnya sudah melebihi 4 minggu sejak onset, maka akan dimasukkan ke dalam 

Infark Chronic (I25.8). 



7. Kategori Komplikasi Pasca Infark (I23) 

Kategori I23 adalah untuk beberapa kondisi yang merupakan komplikasi lanjutan 

pasca serangan infark miokardium. Jika kelainan ini terjadi bersamaan dengan episode 

infark miokardium maka kode-nya sesuai episode infark nya (I21-I22). 

Jika kelainan ini tidak terkait infark miokardium, tersedia kategori yang berbeda 

(exclusion) di I31.- dan I51.- . Coba saudara buka exclusion pada kategori I23 dalam 

buku ICD-10 sebagaimana Gambar 2.15 berikut: 

 

 

Gambar 2.15 

Komplikasi Pasca Infark (Sumber: ICD-10 Volume 1, bab IX) 

 

8. Kategori Penyakit Jantung Iskemik Kronik (I25) 

 

Gambar 2.16 

Penyakit Jantung Iskemik Kronik (Sumber: ICD-10 Volume 1, bab IX) 



Kategori penyakit jantung iskemik kronik terdiri dari beberapa sub-kategori, 

diantaranya adalah Old Myocard Infarction (I25.2) yang inclusionnya berisikan 

keterangan bahwa yang termasuk OMI adalah Infark yang terjadi di waktu lampau dan 

saat ini sudah sembuh (healed), dan tanpa gejala. Hanya di-diagnosis berdasarkan 

gambaran EKG nya. Adapun bentuk kronik adalah sesuai kriteria berdasarkan interval 

antara onset dan admission, tersedia sub-kategori I25.8 untuk other specified dan I25.9 

untuk yang unspecified. Sub-kategori I25.8 Other forms of chronic ischaemic heart 

disease mencakup kondisi apapun yang ada di I21–I22 and I24.- yang dinyatakan 

sebagai kronik atau berdurasi lebih dari 4 minggu (atau lebih dari 28 hari) sejak onset 

nya. Sedangkan I25.9 adalah subkategori untuk kondisi yang tidak dinyatakan secara 

spesifik (unspecified/NOS). 

 

9. Kelompok Penyakit Sirkulasi Pulmoner dan Penyakit jantung Paru (I26 – I28) 

Kelompok ini berisikan penyakit-penyakit terkait sirkulasi pulmoner dan 

penyakit jantung-paru. 

 

 

Gambar 2.17 

Penyakit Jantung Paru (Sumber: ICD-10 Volume 1, bab IX) 

 

10. Kategori Penyakit Jantung Lainnya (I30 – I52) 

Kelompok ini berisikan berbagai kategori penyakit jantung lainnya. Perhatikan 

bahwa terdapat perbedaan kode untuk penyakit yang di Indonesia disebut dengan 

“gagal-jantung”. Dalam ICD-10, Heart Failure termasuk dalam kode kategori I50, 

sedangkan Decompensatio Cordis dimasukkan kategori Heart Disease, I51. Meskipun 

jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, baik Heart Failure maupun 

Decompensatio Cordis memiliki terjemahan yang sama, “gagal jantung”. Coba saudara 

mahasiswa menyimak indeks alfabetik dari istilah tersebut dalam buku volume 3 

sebagaimana gambar 2.18 dan 2.19 berikut ini: 

 

 

Gambar 2.18 

Indeks Alfabetik Heart Failure (Sumber: ICD-10 Volume 3, F) 



 

 
 

Gambar 2.19 

Indeks Alfabetik Decompensatio Cordis (Sumber: ICD-10 Volume 3, D) 

 

Oleh karena itu apabila koder menemukan istilah gagal jantung harus 

dikonfirmasikan kepada dokter apakah gagal jantung yang dimaksud adalah Heart 

failure atau Decompensatio Cordis. 

 

 

 
 

Gambar 2.20 

Kategori Heart Failure I50 (Sumber: ICD-10 Volume 1, Bab IX) 

 

Catatan lain pada Heart failure, adalah bahwa Oedem Pulmoner yang terkait dengan 

penyakit jantung sudah termasuk dalam koding Heart Failure, sehingga tidak perlu di 

kode terpisah. Untuk lebih memahami rangkaian keterkaitan antara oedem pulmoner 

dengan Gagal Jantung, Saudara mahasiswa mungkin perlu mengingat kembali Bab 

patofisiologi gagal jantung. 

 

 

Gambar 2.21 

Kategori Heart Failure I50 (Sumber: ICD-10 Volume 1, Bab IX) 



Perhatikan exclusion pada kategori I51; jika merupakan komplikasi post-infark, 

jika akibat hipertensi, maka terdapat kode/kategori kombinasi.Termasuk dalam kategori 

ini adalah: 

1. I51.6 Cardiovascular accident (serangan jantung mendadak) 

2. I51.7 Cardiomegaly 

3. I51.8 Carditis dan Pancarditis 

4. I51.9 Heart disease, unspecified ; Decompensatio Cordis 

 

11. Kelompok Penyakit Cerebrovascular (I60 – I67) 

 

 

Gambar 2.22 

Blok Kategori Penyakit Cerebrovascular (Sumber: ICD-10 Volume 1, Bab IX) 

 

Blok kategori ini mencakup kategori I60 – I69. Istilah umumm yang biasa 

digunakan untuk kondisi ini adalah Penyakit Stroke. Dalam keterangan inclusion 

disebutkan bahwa kategori tersebut sudah mencakup hipertensi I10.- dan I15.-. Namun 

boleh menggunakan kode tambahan hipertensi, jika diinginkan. Pengecualian 

(exclusion) adalah jika iskemia bersifat transien, dan hemoragik akibat trauma atau 

dementia. 

Perhatikan pengkategorian Stroke berdasarkan patofisiologi ; Hemoragik 

(perdarahan) dan Non-hemoragik. Untuk memahami Stroke, saudara mahasiswa perlu 

me-review kembali Bab patofisiologi Penyakit Cerebrovascular. 

Stroke Hemoragik terdiri dari ; Perdarahan Subarachnoid (I60), Intracerebral 

(I61) dan Non-traumatic Intracranial (I62). Adapun Stroke Non-hemoragik terdiri dari; 

Cerebral Infarct (I63), Occlusion/Thrombosis Precerebral non-infarct (I65), 

Occlusion/Thrombosis Cerebral non-infarct (I66), Others (I67) ; cerebral insufficiency, 

chronic ischemia, 

Jika tidak ada hasil pemeriksaan penunjang yang definitif, maka stroke yang tak 

dapat dijelaskan hemoragik atau non-hemoragik ddapat digolongkan ke dalam Stroke 

Tak spesifik I64. 

Untuk diagnosis gejala sisa dari stroke, terdapat kategori Sequelae I69. Definisi 

sequelae atau gejala sisa mengacu pada kriteria dalam koding morbiditas, yang akan 

dirinci pada Bab Koding Morbiditas. Di bawah I69 terdapat keterangan kondisi 

pembeda antara “sequelae” dan “chronic” (Gambar 2.23): 



 

 
 

Gambar 2.23 

Kategori Sequelae of Stroke I69 (Sumber: ICD-10 Volume 1, Bab IX) 

 

12. Kelompok Kategori Penyakit Pembuluh Darah Lain 

 

 

Gambar 2.24 

Kategori Sequelae of Stroke I69 (Sumber: ICD-10 Volume 1, Bab IX) 

 

Terdapat peringatan NEC (Not Elsewhere Classified), sehingga perlu diteliti lagi 

Exclusionnya yang sangat banyak. Kategori ini boleh ditambahkan kode sebab luar 

(Bab XX), jika diperlukan. 

 

 

Rangkuman 

Dalam buku ICD-10. Pada judul di awal Bab IX tercantum keterangan exclusion 
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• Baca dan cermati tugas dibawah ini, kemudian kerjakan secara berkelompok 

• Dikumpulkan paling lama 1 minggu setelah tugas ini diumumkan 

• Sampaikan hasil tugas secara berurutan kepada dosen dan kelompok lain 

• Membagi menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 8-9 mahasiswa, yang mana masing-

masing kelompok mencari sesuai topik yang diberikan. 

1. I00-I02 : Demam rematik akut, I05-I09 : Penyakit jantung rematik kronik, I10-I15 

: Penyakit hipertensi 

2. I20-I25 : Penyakit jantung iskemik, I26-I28 : Penyakit jantung paru dan penyakit 

sirkulasi paru-paru 

3. I30-I52 : Bentuk-bentuk lain penyakit jantung, I60-I69            Penyakit 

serebrovaskuler 

4. I70-I79 : Penyakit arteri, arteriol, dan kapiler, I80-I89 : Penyakit vena, pembuluh 

limfe, dan kelenjar limfe, n.e.c., I95-I99 : Kelainan sistem sirkulasi lain dan tak 

dijelaskan 

• Laporan tugas dituangkan kedalam file word dan  dengan kertas A4 times new roman 

font 12 spasi 1,5 rata kiri kanan. 

• Bentuk laporan tugas disusun dengan mengikuti format sebagai berikut : 

SAMPUL DEPAN (COVER) 

DAFTAR ISI 

BAB 1 

TEMA : JUDUL TUGAS DISKUSI 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Tujuan 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

BAB III 

PROBLEM/ANALISIS MASALAH 

BAB IV 

PEMBAHASAN 

BAB V 

KESIMPULAN DAN PENUTUP 

DAFTAR PUSTAKA 

 



2. Kegiatan Mandiri 

Petunjuk : 

a. Buatlah resume hasil diskusi seluruh kelompok  . 

b. Resume diketik dengan kertas A4 dengan ukuran font 12, jenis tulisan Times New 

Roman, spasi 1,5 

c. Pada bagian cover sertakan nama dan NIM dan logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR PUSTAKA 

 

1. World Health Organization, ICD-10, Volume 1: Tabular List , Geneva, 2010. 

2. World Health Organization, ICD-10, Volume 2: Instruction 

Manual, Geneva, 2010.  

3. World Health Organization, ICD-10, Volume 3: Alphabetical 

Index, Geneva, 2010



 


