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Kata Pengantar 
 

Penyakit Tidak Menular (PTM) menjadi penyebab 

kematian utama sebesar 36 juta (63%) dari seluruh 

kasus kematian yang terjadi di seluruh dunia dan 

terbesar di negara berkembang. (WHO, 2010). 
 

Peningkatan kematian akibat PTM di masa mendatang 

diproyeksikan akan terus terjadi sebesar 15% ( 44 juta 

kematian) dengan rentang waktu antara tahun 2010 

dan 2020. 
 

Kondisi ini timbul akibat perubahan perilaku manusia 

dan lingkungan yang cenderung tidak sehat terutama 

pada negara-negara berkembang. 
 

Melalui buku ini disusun dengan tujuan agar 

masyarakat akan memahami tentang factor risiko 

penyakit menular dan cara pengendaliannya. 
 

Semoga buku ini bermafaat bagi masyarakat untuk 

mengenal dan mengendalikan PTM. Terima kasih 

kepada semua pihak untuk tersusunya buku ini. 
 

Jakarta,    Juli 2018 

Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I 

TTD 

Drg. Ita Astit Karmawati, MARS 
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Apakah itu Penyakit Tidak Menular (PTM) 

 
PTM adalah penyakit yang bukan disebabkan oleh 

infeksi kuman termasuk penyakit kronis 

degenerative   antara   lain   :   penyakit   jantung, 

stroke, diabetes mellitus (DM), kanker, penyakit 

paru obstruksi kronis (PPOK), gangguan akibat 

kecelakaan dan kekerasan, dll.
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Faktor Risiko Perilaku 
 

1. Merokok 

Merokok sangat berbahaya dan memiliki efek 

negative yang ditimbulkannya. Bahaya merokok 

dapat ditimbulkan akibat kandungan-kandungan 

yang terdapat pada sebatang rokok. Sekitar lebih 

dari 4000 bahan kimia terdapat di dalamnya. 

Setidaknya, 60 dari bahan kimia tersebut mampu 

menyebabkan kanker. Bahan-bahan berbahaya 

pada sebatang rokok, di antaranya: carbon 

monosida, tar, gas oksidan, benzene, dan bahan- 

bahan lain. 
 
 

Masalah  Kesehatan  Yang  Dapat  Terjadi 

akibat Merokok 
 

Cara Mengatasinya Masalah Rokok 

• Sadar dan perkuat 
niat 

• Kurangi perlahan 
batang rokok yang 
dihisap 

• Lakukan aktifitas 
yang bermanfaat 

• Fokus ingin hidup 
sehat 

• Minum banyak air 
putih 

• Tetap berpikir 
positif
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2. Kurang aktifitas 
 

Aktifitas Fisik adalah gerakan yang dihasilkan 

oleh otot-otot rangka yang hasilnya sebagai suatu 

pengeluaran tenaga (dinyatakan sebagai kilo- 

kalori). Mencakup pekerjaan, aktifitas rutin & 

waktu senggang sehari-hari. 
 

Beberapa banyak aktifitas fisik yang diperlukan 

dalam rangka memelihara kesehatan : 
 

Kehidupan aktif : ringan, sedang, tiap hari, 

puluhan menit atau bahkan jam-jaman dan 

memiliki manfaat yang lumayan. 
 

Aktifitas untuk sehat : sedang, kira-kira sehari 

paling  sedikit  30  menit  dan  memiliki  manfaat 

yang lebih baik. 
 

Latihan fisik untuk kebugaraan : sedang 

sampai berat, 3 x seminggu paling sedikit 30 menit 

dan memiliki manfaat sangat baik. 
 

Berlatih untuk olah raga : berat, beberapa kali 

seminggu, bervariasi dan memiliki manfaat sangat 

baik, tapi risiko dan bahaya lebih besar.
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Masalah  Kesehatan  Yang  Dapat  Terjadi 

akibat Kurang Aktifitas :
 

•  Picu stress 

•  Gangguan tidur 
• Metabolisme 

lambat 

 

•  Darah tinggi 

•  Kegemukan 

•  Osteoporosis

 

Cara     Mengatasinya     Masalah     Kurang 
Aktifitas 

 
• Melakukan aktifitas fisik untuk sehat kira- 

kira paling sedikit 30 menit /hari. 

• Melakukan latihan fisik untuk kebugaran 3 
kali /minggu selama 20 menit. 

 
3. Kurang Konsumsi Sayur & Buah 
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Masalah  Kesehatan  Yang  Dapat  Terjadi 

akibat Kurang Konsumsi Sayur & Buah :
 

•  Daya tahan tubuh 
menurun 

•  Stress dan depresi 

•  Flu 

•  Tekanan darah tinggi 

•  Gangguan 
pencernaan, sembelit 

 

•  Gusi berdarah 
•  Kulit keriput, 

berjerawat 
•  Kanker 
•  Kolesterol darah 

meningkat

 

Cara     Mengatasinya     Masalah     Kurang 

Konsumsi Sayur & Buah : 
 

Konsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup 
sehat sejumlah 400 gram per orang per hari, yang 
terdiri dari 250 gram sayur (setara dengan 2 porsi 
atau 2 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan) 
dan 150 gram buah, (setara dengan 3 buah pisang 
ambon ukuran sedang atau 1 potong pepaya ukuran 

sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang). 
 

Konsumsi Alkohol 
 

Masalah  Kesehatan  Yang  Dapat  Terjadi 

akibat Konsumsi Alkohol :
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•  Kerusakan otak 

•  Penyakit jantung 

•  Kanker 
•  Gangguan paru 

•  Gangguan hati 

•  Gangguan pencernaan 

•  Keracunan alkohol

 

Cara   Mengatasinya   Masalah   Konsumsi 
Alkohol :
• Berkomitmen untuk 

berhenti 
• Minum air putih 

lebih banyak 
• Mengkonsumsi 

makanan sehat 

•  Mengkonsumsi 
suplemen 

•  Melakukan olah 
raga 

•  Melakukan terapi

 

 

Faktor Risiko /Penyakit Antara 
 

 

1. Tekanan Darah Tinggi (Hipertensi) 

Pengertian 

Adalah adanya kenaikan tekanan darah melebihi 
batas normal sekurang-kurangnya 140 mmHg 
sistolik  atau  90 mmHg diastolik  pada  dua  kali 
pemeriksaan berjarak 4 – 6 jam pada wanita yang 
sebelumnya normotensi.



 

 

Kategori Sistolik (mmHg) Diastolik 
(mmHg) 

Normal < 130 - 139 mmHg < 85 – 89 mmHg 

Stadium I (Ringan) 140 – 159 mmHg 90 – 99 mmHg 

Stadium II (Sedang) 160 -179 mmHg 100 – 109 mmHg 

Stadium III (Berat) 180 -109 mmHg 110 – 119 mmHg 

Stadium IV (Sangat 
Berat) 

210 mmHg atau 
lebih 

120 mmHg atau 
lebih 
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Penyebab Hipertensi : 

 
Dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu : 

1. Penyebab      Primer      (tidak      diketahui 

penyebabnya secara pasti) hamper 90 % 

kemungkinan disebabkan oleh factor 

keturunan (genetika). 
2.    Penyebab  Sekunder  (  disebabkan  oleh 

kelainan ginjal, kelainan metabolisme dan 

kelainan tiroid), juga berkaitan dengan gaya 

hidup, pola makan yang tidak sehat (tinggi 

lemak, tinggi garam), obesitas (kegemukan), 

kebiasaan merokok, dan minum alcohol. 

 
Tanda dan Gejala Hipertensi: 

 

 

•  85 % tidak merasakan apa-apa. 

•  “Silent killer” 

•  Beberapa   merasakan   gejala   seperti   sakit 
kepala, tengkuk terasa berat, atau gejala lain 
bergantung organ yang terkena efek. 

• Didianosis  dengan  pengukuran  tekanan darah 
oleh tenaga ahli. 
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Masalah  Kesehatan  Yang  Dapat  Terjadi 

Akibat Hipertensi : 
 

 

• Penyakit jantung (serangan jantung, gagal 
jantung) 

•  Penyakit stroke 

•  Gagal ginjal 

•  Kebutaan 

 
Cara Mengatasinya Hipertensi : 

•  Awasi tekanan darah secara teratur 
• Kenali faktor resiko darah tinggi dan 

komplikasi 
• Ubah pola hidup untuk lebih sehat (tidak 

merokok,  tidak minum alkohol, olah raga) 

•  Batasi konsumsi garam 

•  Obat-obatan sesuai terapi dokter 

•  Kontrol kesehatan secara teratur 
 

 

2. Diabetes Mellitus (DM) 
 

 

Pengertian 

DM adalah penyakit kronis (menahun) yang 
terjadi ketika pankreas (kelenjar ludah perut) tidak 
memproduksi cukup insulin, atau ketika tubuh 

tidak secara efektif menggunakan insulin. 
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DM biasa ditandai dengan kadar gula darah di 
atas normal. 

 
Faktor resiko terjadi DM
•  Faktor keturunan 

atau genetik. 
•  Obesitas atau 

kegemukan 

•  Usia 
•  Kurangnya aktivitas 

fisik 
•  Mengkonsumsi 

makanan 
berkolesterol tinggi 

•  Stress dalam jangka 
waktu lama 

•  Kehamilan 

•  Ras 

•  Konsumsi obat- 
obatan kimia.

 

Tanda & Gejala Penyakit DM : 
Keluhan Klasik : 
•  Polydipsia (sering 

merasa haus) 
•  Polyfagia (sering 

merasa lapar) 

•  Polyuria (sering 
kencing) 

•  Penurunan berat 
badan yang tidak 
dapat dijelaskan 
sebabnya. 

Keluhan Lain: 

•  Lemas 

•  Kesemutan 

•  Gatal 

•  Mata kabur 

•  Disfungsi ereksi pada 
pria 

•  Gatal      di      kelamin 
bagian luar wanita 
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Masalah Kesehatan Yang Dapat Terjadi 

Akibat DM: 
 

• Hipertensi dan 
penyakit jantung 

•  Penyakit stroke 

• Retinopati 
(gangguan 
penglihatan) 

•  Kanker 

•  Gatal pada kulit & 
luka sulit sembuh 

•  Gagal ginjal

Cara Mengatasinya DM : 

• Makan makanan 
yang sehat 

• Melakukan 
aktifitas fisik 
secara teratur. 

• Menggunakan 
obat diabetes 
sesuai dengan 
anjuran program 
pengobatan. 

 

 

• Melakukan 
pemantau glukosa 
darah secara 
teratur. 

• Melakukan 
perawatan kaki 
secara berkala. 

• Kontrol kesehatan 
secara teratur.
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3. Kolesterol Tinggi/ Dislipidemia 

 
Pengertian 

 
Dislipidemia adalah kelainan metabolisme lemak 

(lipid) yang ditandai dengan peningkatan maupun 
penurunan fraksi lemak dalam darah. Beberapa 

kelainan fraksi lemak yang utama adalah kenaikan 

kadar kolesterol total,                                 kolesterol 

LDL dan/atau trigliserid (TGA), serta penurunan 

kolesterol HDL 

 
Penyebab Kolesterol Tinggi : 

 

•  Faktor lingkungan 
dan pola hidup; 

•  Makanan makanan 
berlemak, goreng- 
gorengan; 

•  Kegemukan 
(obesitas); 

•  Rokok; 

Kurang aktivitas 
fisik; 

Memiliki gangguan 
fungsi hati; 
Gangguan 
penyerapan lemak; 
Faktor keturunan.

Tanda & Gejala Kolesterol Tinggi : 

•   Sakit kepala, 

•  Rasa tegang di otot leher, 
•  Bintik putih di atas kelopak mata 
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http://www.go-dok.com/dislipidemia-penyebab-gejala-dan-penanganan/
http://www.go-dok.com/tag/kolesterol/
http://www.kerjanya.net/faq/3875-sakit-kepala.html


 

 

 

Masalah  Kesehatan  Yang  Dapat  Terjadi 

Akibat Kolesterol Tinggi: 
 

 

•  Serangan jantung 

•  Penyakit Stroke 

•  Buta mendadak (jarang) 
 

Cara Mengatasinya Kolesterol Tinggi :
•  Kurangi produk 

hewani (otak, 
jeroan, kuning telur, 
daging berlemak, 
lemak hewani). 

•  Tingkatkan 
konsumsi ikan segar 
sebagai antioksidan. 

•  Kurangi konsumsi 
karbohidrat murni 
(gula, madu dan 
makanan manis). 

• Tingkatkan 
konsumsi makanan 
berserat (sayur & 
buah). 

• Memasak sedikit 
dengan 
minyak/lemak. 

• Membiasakan 
olahraga
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4. Obesitas 
 

 

Kegemukan atau obesitas adalah suatu kondisi 

medis berupa kelebihan lemak tubuh yang 

terakumulasi sedemikian rupa sehingga 

menimbulkan dampak merugikan bagi kesehatan, 

yang kemudian menurunkan harapan hidup 

dan/atau meningkatkan masalah kesehatan. 

 
Masalah  Kesehatan  Yang  Dapat  Terjadi 

Akibat Obesitas: 

•  Diabetes mellitus 

•  Hipertensi 

•  Resiko kanker 
•  Penyakit jantung 

•  Gangguan reproduksi 

•  Kolesterol tinggi 

•  Perubahan suasana hati

 
Cara Mengatasinya Obesitas :

• Perubahan pola 
makan dan 
kebiasaan makan 

• Meningkatan 
aktifitas fisik 

• Batasi asuhan kalori
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https://id.wikipedia.org/wiki/Kondisi_medis
https://id.wikipedia.org/wiki/Kondisi_medis
https://id.wikipedia.org/wiki/Kondisi_medis
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lemak_tubuh&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Harapan_hidup


 

 

 

Penyakit Tidak Menular  (PTM) 
 

 

1. Penyakit Jantung Koroner 
 

 

Pengertian 

Penyakit arteri koroner  atau  penyakit jantung 

iskemik adalah suatu penyakit yang terjadi ketika 

ada penyumbatan parsial aliran  darah ke jantung. 
 

Faktor Risiko & Penyebab 
 
Ada beberapa faktor   risiko yang terkait dengan 

penyakit jantung koroner  yaitu merokok,  kadar 

kolesterol yang tinggi dan diabetes mellitus. Faktor 

genetik dan keturunan sebagai faktor potensial   

lain   yang   menyebabkan   timbulnya 
15

https://id.wikipedia.org/wiki/Darah
https://id.wikipedia.org/wiki/Jantung


 

penyakit jantung koroner. Penyakit jantung 

koroner terjadi ketika arteri koronaria (arteri yang 

memasok darah ke otot jantung) menjadi 
mengeras dan menyempit. Hal ini disebabkan 

penumpukan kolesterol dan bahan lainnya, yang 

disebut plak, pada dinding pembuluh darah. 

 

 

 
Gambar   Penyakit Jantung Koroner 

Tanda & Gejala Penyakit Jantung Koroner 
 

 

•  Nyeri dada atau ketidaknyamanan pada dada, 
nyeri ini bisa menjalar ke leher, rahang, bahu, 
dan tangan sisi kiri, punggung, perut sisi kiri 
(sering dianggap maag). 

• Keringat dingin, mual, muntah, atau mudah 
lelah. 
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https://doktersehat.com/benarkah-stress-bisa-menyebabkan-kolesterol-tinggi/


 

•  Irama denyut jantung yang tidak stabil 
(aritmia) bahkan bisa menyebabkan henti 
jantung (sudden cardiac arrest) yang bila 
tidak ditangani dengan cepat dapat 
menyebabkan kematian. 

 
2.   Kanker Payudara 

 

 

Pengertian 
 
Kanker adalah istilah yang digunakan untuk 

penyakit di mana sel-sel abnormal membelah 

tanpa kontrol dan mampu menyerang jaringan 

lain. Sel-sel kanker dapat menyebar ke bagian lain 

dari tubuh melalui darah dan sistem limfe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar   Kanker Payudara & Kanker Rahim 
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https://doktersehat.com/aritmia/


 

Faktor Risiko Umum Kanker: 

•  Merokok 

•  Terpapar sinar matahari yang berlebihan 

•  Terpapar radiasi ion 

•  Pernah menjalankan terapi hormon 
•  Memiliki kebiasaan mengonsumsi minuman 

beralkohol 
•  Pola makan tidak sehat, kurang melakukan 

kegiatan fisik atau obesitas (memiliki berat 
badan yang berlebihan) 

 
Tanda & Gejala Umum Kanker

•  Perubahan pada 
payudara 

•  Rasa nyeri yang 
tidak biasa 
Perubahan pada 
testis 
Perubahan pada 
kelenjar getah 
bening 

•  Demam 

•  Berat badan turun 
dratis tiba-tiba 

•  Gangguan nyeri 
perut dan depresi 

•  Lelah berlebihan 

• Batuk tak kunjung 
sembuh 

•   Sulit menelan 

• Perubahan pada 
kulit 

• Terjadi perdarahan 
di tempat yang 
tidak seharusnya 

•   Perubahan di mulut 

• Problem saat 
berkemih 

• Gangguan 
pencernaa
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3. Stroke 
 

Pengertian 
 

Stroke adalah cedera vaskular akut pada otak yang 

disebabkan karena sumbatan, penyempitan, atau 

pecahnya pembuluh darah otak, yang 

mengakibatkan suplai darah ke salah satu bagian 

otak terganggu yang dapat berdampak lanjut pada 

kelainan neurologi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penyebab 
 

Thrombus 

•  Atherosclerosis pada arteri intra dan 
ekstrakranial 

•  Arteritis yang disebabkan oleh kolagen 
(penyakit autoimun atau arteritis bakteri 

•  Hypercoagulability seperti polycythemia 

•  Thrombosis vena serebral 
Emboli 
•  Kerusakan katup akibat penyakit jantung 

rematik. 
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•  Miokardial infark 

•  Fibrilasi arteri 
•  Endokarditis bakteri atau endokarditis 

nonbakteri yang menyebabkan bekuan darah 
pada endocardium 

Perdarahan 

•  Perdarahan intraserebral hipertensi 

•  Perdarahan subarachnoid 

•  Ruptur anurisma 

•  Arteriovenous malformation 
•  Hiperkuagulasi 
Hipoksia Umum 

•  Hipotensi berat 

•  Cardiac arrest 
Hipoksia Lokal 

•  Spasme arteri serebral yang dihubungkan 
dengan perdarahan subarachnoid 

•  Vasokonstriksi arteri serebral yang dikaitkan 
dengan sakit kepala migrain. 

 
Tanda & Gejala Stroke 

 
•  Mendadak mulut mencong. 

•  Kaki dan tangan susah untuk digerakan. 

•  Mendadak sulit berbicara. 

•  Berbahasa dan bingung 
•  Mendadak terjadi gangguan penglihatan. 
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•  Mendadak kehilangan keseimbangan dan 
koordinasi serta sulit berjalan. 

•  Mendadak kepala terasa pusing. 
•  Sakit sekali dan kesadaran menurun untuk 

beberapa detik. 
 
4. Penyakit pulmonari obstruktif kronis 

(PPOK 

Pengertian 

PPOK  adalah  sekumpulan  penyakit  paru-paru 

yang menghambat aliran udara ketika menarik 

napas dan menimbulkan kesulitan bernapas. 
 

Sebagian besar pederita PPOK adalah orang- orang   

yang  berusia  paruh   baya   dan perokok. 
Penderita penyakit ini memiliki risiko untuk 

mengalami  penyakit  jantung  dan kanker  paru- 

paru. 
 

Penyebab & Faktor Risiko 
 

1.  Rokok. Pajanan asap rokok pada perokok 

aktif maupun pasif merupakan faktor utama 

yang dapat memicu PPOK, 
2. Pajanan polusi udara, misalnya asap 

kendaraan bermotor, debu, atau bahan kimia. 
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https://www.alodokter.com/kecanduan-nikotin
https://www.alodokter.com/kanker-paru-paru
https://www.alodokter.com/kanker-paru-paru


 

3. Usia. PPOK akan berkembang secara 
perlahan selama bertahun-tahun. Gejala 
penyakit umumnya muncul di usia 40 
tahunan. 

4. Penyakit asma.  Penderita penyakit asma, 
terutama yang merokok, rentan mengalami 
penyakit paru obstruktif kronis. 

5.  Faktor keturunan. Jika memiliki anggota 

keluarga yang menderita PPOK, Anda juga 
memiliki risiko untuk terkena penyakit yang 

sama. 
 

Tanda & Gejala 
 

Gambaran Klinis PPOK yang perlu diperhatikan: 
 

1.   Onset (awal  terjadinya  penyakit) biasanya 
pada usia pertengahan, 

2.  Perkembangan  gejala bersifat progresif 
lambat 

3.  Riwayat  pajanan, seperti  merokok,  polusi 
udara  (di  dalam ruangan, luar  ruangan, 
dan tempat kerja) 

4.  Sesak pada saat melakukan aktivitas 

5.  Hambatan  aliran udara umumnya 
ireversibel (tidak bisa kembali normal 
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https://www.alodokter.com/asma


 

Gejala-gejala meliputi : 
 

1.  Batuk kronik. 
Batuk  kronik  adalah  batuk  hilang  timbul 
selama  3  bulan  yang  tidak  hilang dengan 
pengobatan yang diberikan 

2. Berdahak kronik. 
3. Kadang  kadang  pasien  menyatakan  hanya 

berdahak    terus    menerus    tanpa  disertai 
batuk. 

4. Sesak nafas,  terutama pada saat melakukan 

aktivitas 
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PENUTUP 
 
 
 

• Penyakit   PTM   merupakan   penyakit 

yang  timbul  akibat  pola  hidup  yang 

tidak sehat. 
 

• Penyakit    PTM    dapat    dikendalikan 

melalui pengaturan pola hidup. 
 

• Upaya  promotif  dan  promotif  sebagai 

cara pendekatan dalam mengatasi PTM 

dan pengendalian faktor resiko. 
 

• Permasalahan        PTM        merupakan 

tanggung jawab dari individu, keluarga, 

dan masyarakat. 
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