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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kecerdasan Buatan 

Kecerdasan buatan merupakan salah satu bagian ilmu komputer yang 

membuat agar mesin/komputer dapat melakukan pekerjaan seperti laykanya 

dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Teknologi Komputer diharapkan 

dapat diberdayakan untuk mengerjakan segala sesuatu seperti yang dapat 

dikerjakan oleh manusia. Manusia memiliki pengetahuan dan pengalaman 

dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Semakin banyak 

pengalaman dan pengetahuan manusia semakin cepat pula masalah itu dapat 

diselesaikan. Demikian juga tekonologi komputer akan dapat menyelesaikan 

masalah jika memiliki pengetahuan dan pengalaman seperti yang dimiliki oleh 

manusia. Kecerdasan buatan merupakan salah satu solusi untuk menyelesaikan 

permasalahan teknologi informasi yang sekarang ini berkembang. 

Ada beberapa definisi kecerdasan buatan menurut para ahli, antara lain : 

1. Blay Whitby (2012) 

Menurut Whitby, kecerdasan buatan adalah studi tentang perilaku 

cerdas dan upaya untuk menemukan cara-cara di mana perilaku tersebut 

dapat direkayasa di setiap jenis bidang.  
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2. M. Tim Jones (2015) 

Menurut Jones, kecerdasan buatan (AI) merupakan mesin yang dapat 

memberikan keputusan yang tepat dari input yang dimasukkan dan 

beberapa variasi kemungkinan. 

 
2.2 Sistem Pakar 

Menurut Siswanto (2011), sistem pakar merupakan program-program yang 

bertingkah laku seperti manusia pakar/ahli (human expert). Sistem ini adalah 

yang paling banyak aplikasinya dalam membantu menyelesaikan masalah-

masalah dalam dunia nyata. Sedangkan  menurut B. Herawan Hariyadi (2015), 

sistem Pakar merupakan suatu aplikasi komputer yang ditujukan untuk 

membantu pengambilan keputusan atau pemecahan persoalan dalam bidang 

yang spesifik. Sistem ini bekerja dengan menggunakan pengetahuan dan 

metode analisis yang telah didefinisikan terlebih dahulu oleh pakar yang 

sesuai dengan bidang keahliannya. Sistem pakar ini juga dapat membantu 

aktivitas para pakar sebagai asisten yang berpengalaman dan mempunyai 

pengetahuan yang dibutuhkan. Dalam penyusunannya, system pakar 

mengkombinasikan kaidah-kaidah penarikan kesimpulan (inference rules) 

dengan basis pengetahuan tertentu yang diberikan oleh satu atau lebih pakar 

dalam bidang tertentu. Kombinasi dari kedua hal tersebut disimpan dalam 

komputer, yang selanjutnya digunakan dalam proses pengambilan keputusan 

untuk penyelesaian masalah tertentu. Sistem pakar memiki ciri-ciri sebagai 

berikut : 

1. Terbatas pada bidang yang spesifik 



10 
 

2. Dapat memberikan penalaran untuk data-data yang tidak lengkap atau 

tidak pasti 

3. Dapat mengemukakan rangkaian alasan yang diberikannya dengan cara 

yang dapat dipahami. 

4. Berdasarkan rule atau kaidah tertentu 

5. Dirancang untuk dapat dikembangkan secara bertahap 

6. Outputnya tergantung dari dialog dengan user 

7. Knowledge base dan inference engine terpisah 

Secara garis besar, banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan 

mengembangkan sistem pakar, antara lain : 

1. masyarakat awam non pakar dapat memanfaatkan keahlian di dalam 

bidang tertentu tanpa kehadiran langsung seorang pakar 

2. meningkatkan produktivitas kerja, yaitu bertambah efisiensi pekerjaan 

tertentu serta hasil solusi kerja 

3. penghematan waktu dalam menyelesaikan masalah yang kompleks. 

4. memberikan penyederhanaan solusi untuk kasus yang kompleks dan 

berulang-ulang 

Di samping memiliki beberapa keuntungan, sistem pakar juga 

memiliki beberapa kelemahan, antara lain : 

1. daya kerja dan produktivitas manusia menjadi berkurang karena semuanya 

dilakukan secara otomatis oleh sistem. 

2. pengembangan perangkat lunak sistem pakar lebih sulit dibandingkan 

dengan sistem konvensional.  
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3. Sistem pakar tidak 100% bernilai benar. 

 
2.3 Basis Data (Database) 

Menurut Connolly dan Begg (2011), basis data adalah kumpulan data yang 

terbagi dan terhubung secara logikal dan deskripsi dari data yang dirancang untuk 

memenuhi kebutuhan informasi suatu organisasi. Menurut C.J Date (2011), Basis 

Data terdiri dari beberapa kumpulan dari data tetap yang digunakan oleh sistem 

aplikasi untuk diberikan kepada perusahaan. Dari kutipan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa basis data adalah sekumpulan data yang saling berhubungan 

dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi dari suatu organisasi.  

Basis data merupakan komponen terpenting dalam pembangunan sistem 

informasi, karena menjadi tempat untuk menampung dan mengorganisasikan 

seluruh data yang ada dalam sistem, sehingga dapat dieksplorasi untuk 

menyusun informasi-informasi dalam berbagai bentuk. Dalam merancang 

suatu database, dibutuhkan beberapa alat bantu, diantaranya : 

2.3.1. Diagram Konteks (Context Diagram) 

Diagram konteks adalah sebuah diagram sederhana yang 

menggambarkan hubungan antara entity luar, masukan dan keluaran dari 

sistem. Menurut Kristanto (2011) diagram konteks adalah sebuah diagram 

yang menggambarkan hubungan antara entiti luar, masukan dan keluaran 

dari sistem. Diagram konteks menyoroti jumlah karakteristik sistem yaitu : 

1. Kelompok pemakai, organisasi atau sistem lain dimana sistem 

melakukan komunikasi (sebagai terminator). 
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2. Data masuk, yaitu data yang diterima sistem dari lingkungan dan 

harus diproses dengan cara tertentu. 

3. Data keluar, yaitu data yang dihasilkan sistem dan diberikan ke dunia 

luar. 

4. Penyimpanan data, yaitu digunakan secara bersamaan antara sisten 

dengan terminator. Data ini dibuat oleh sistem dan digunakan oleh 

atau sebalikanya dibuat oleh lingkungan dan digunakan oleh sistem. 

Hal ini berarti pembuatan simbol penyimpanan dalam diagram 

Konteks dibenarkan dengan syarat simbol tersebut merupakan bagian 

dari luar sistem. 

5. Batasan antara sistem dan lingkungan.  

Simbol yang digunakan dalam diagram konteks antara lain : 

Tabel 2.1 Simbol Context diagram 

Simbol Keterangan 

         

Entitas eksternal yang berada di luar 

system. Dapat berupa orang atau unit 

terkait yang berinteraksi dengan 

system. 

 

            

 

Simbol bulat adalah lambing dari 

suatu proses. Suatu proses adalah 

kegiatan atau kerja yang dilakukan 

oleh orang, mesin atau computer dan 

hasil suatu arus data yang masuk ke 
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Simbol Keterangan 

dalam proses untuk dilakukan arus 

data yang akan keluar dari proses. 

   

Tanda panah merupakan symbol dari 

arus data. Simbol ini memiliki arah 

khusus dari sumber ke tujuan. 

             

2.3.2. Data Flow Diagram (DFD) 

DFD sering digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang 

telah ada atau sistem baru yang dikembangkan secara logika tanpa 

memepertimbangkan lngkungan fisik dimana data tersebut mengalir atau 

lingkungan fisik dimana data tersebut akan disimpan. DFD merupakan 

alat yang digunakan pada metdologi pengembangan sistem yang 

terstruktur. Menurut Kristanto (2011) DFD adalah, Suatu model logika 

data atau proses yang dibuat untuk menggambarkan darimana asal data 

dan kemana tujuan data yang keluar dari sistem, dimana data disimpan, 

proses apa yang menghasilkan data tersebut dan interaksi anatara data 

yang tersimpan. DFD merupakan peralatan yang berfungsi untuk 

menggambarkan secara rinci mengenai sistem sebagai jaringna kerja 

antara fungsi yang berhubungan satu sama lain dengan menunjukan dari 

dan kemana data mengalir serta penyimpananya. 
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Tabel 2.2 Simbol Data Flow Diagram (DFD) 

Simbol Keterangan 

         

Entitas eksternal yang berada di luar 

system. Dapat berupa orang atau unit 

terkait yang berinteraksi dengan system. 

        

Simbol bulat adalah lambing dari suatu 

proses. Suatu proses adalah kegiatan 

atau kerja yang dilakukan oleh orang, 

mesin atau computer dan hasil suatu 

arus data yang masuk ke dalam proses 

untuk dilakukan arus data yang akan 

keluar dari proses. 

         

Penyimpanan data atau tempat data 

direfer oleh proses. 

 

Tanda panah merupakan symbol dari 

arus data. Simbol ini memiliki arah 

khusus dari sumber ke tujuan. 

 

2.3.3. Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah model konseptual 

yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan data atau file data. 

Simbol-simbol yang digunakan dalam ERD yaitu : 

a. Entity 
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Suatu obyek yang dapat didefinisikan dalam lingkungan pemakai 

dalam konteks sistem yang telah dibuat. Entity digambarkan persegi 

empat. 

b. Atribut 

Elemen-elemen yang ada dalam entity dan fungsi. Atribut 

mendeskripsikan karakter entity. Atribut digambarkan dengan symbol 

elips. 

c. Hubungan 

Hubungan ini dinamakan relationship atau relasi. Hubungan harus 

dibedakan antara hubungan bentuk antara entity dengan isi dari 

hubungan ini sendiri. Hubungan digambarkan dengan symbol ketupat. 

d. Garis 

Digunakan untuk menghubungkan entity dengan entity manapun entity 

dengan atribut 

Tabel 2.3 Simbol-simbol ERD 

Simbol Keterangan 

            

Entitas, adalah suatu objek yang 

dapat diidentifikasi dalam 

lingkungan pemakai. 

          

Relasi, menunjukkan adanya hubungan 

diantara sejumlah entitas yang berbeda. 

          

Atribut, berfungsi mendiskripsikan 

karakter entitas. 
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Simbol Keterangan 

         

Garis, sebagai penghubung antara relasi 

dengan entitas, relasi dan entitas dengan 

atribut. 

         

2.3.4. Diagram Alir (Flowchart) 

Flowchart adalah gambaran dalam bentuk diagram alir dari 

algoritma-algoritma dalam suatu program, yang menyatakan arah alur 

program tersebut. 

Tabel 2.4 Simbol Flowchart 

Simbol Keterangan 

 

Terminator, permulaan/akhir program 

        
Garis alir (Flow Line), arah aliran 

program 

        

Preparation, proses inisiasi/pemberian 

harga awal 

         

Process, proses perhitungan/proses 

pengolahan data 

         

Input/Output Data, proses input/output 

data, parameter, informasi 

         

Predefined Process (Sub Program), 

permulaan sub program/proses 
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Simbol Keterangan 

menjalankan sub program 

  

Decision, perbandingan pernyataan, 

penyeleksian data yang memberikan 

pilihan untuk langkah selanjutnya 

 

On Page Connector, penghubung bagian-

bagian flowchart yang berada pada satu 

halaman 

 

Off Page Connector, penghubung bagian-

bagian flowchart yang berada pada 

halaman berbeda 

         

2.3.5. Diagram HIPO (Hierarchi Plus Inpur-Process-Output) 

Menurut Praptingsih (2012:03), “HIPO (Hirarchy Plus 

Input Process Output) yaitu alat bantu yang digunakan untuk 

membuat spesifikasi program yang merupakan struktur yang berisi 

diagram dimana di dalam program ini berisi input yang diproses 

dan menghasilkan output”. 

Menurut Amsyah (2008:284), bagan HIPO (Hirarchy Plus 

Input Process Output) aslinya dibuat oleh IBM sebagai alat untuk 

mendokumentasikan program. Bagan HIPO secara jelas 

memperagakan apa yang dikerjakan suatu program, data apa yang 

digunakan, dan keluaran yang dihasilkannya. Bagan HIPO lebih 
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mudah dibaca dibanding dengan bagan arus, sangat rinci, 

fleksibel, mudah dimodifikasi, dan dikelola. Dalam membuat 

bagan HIPO, terdapat tiga jenis diagram, yaitu: daftar isi visual 

(the visual table of contents / VTOC), diagram peninjauan, dan 

rincian diagram. 

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan di atas 

dapat ditarik kesimpulan HIPO merupakan metodologi yang 

dikembangkan dan didukung oleh IBM yang sebenarnya 

merupakan alat dokumentasi program dan sekarang banyak 

digunakan sebagai alat design dan teknik dokumentasi dalam 

siklus pengembangan sistem. Berbasis pada fungsi, yaitu tiap-tiap 

modul didalam sistem digambarkan oleh fungsi utamanya. 

 

2.4 Delphi 

Delphi bukan suatu bahasa pemrograman (development language), tetapi 

perangkat lunak yang menyediakan seperangkat alat (tools) untuk membantu 

programmer merancang suatu aplikasi program. 

Delphi termasuk dalam pemrograman bahasa tingkat tinggi (high level 

language). Maksud dari bahasa tingkat tinggi yaitu perintah – perintah 

programnya menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh manusia. 

Bahasa peemrograman Delphi disebut bahasa prosedural artinya mengikuti 

urutan tertentu. Dalam mambuat aplikasi perintah – perintah, Delphi 

menggunakan lingkungan pemrograman visual. 
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Delphi merupakan generasi penerus dari Turbo pascal. Pemrograman 

Delphi dirancang untuk beroperasi dibawah sistem operasi Windows. Program 

ini mempunyai beberapa keunggulan, yaitu produktivitas, kualitas, 

pengembangan perangkat lunak, kecepatan kompiler, pola desain yang 

menarik serta diperkuat dengan bahasa pemrograman yang terstruktur dalam 

struktur bahasa pemrograman Object Pascal. 

Sebagian besar pengembang Delphi menuliskan dan mengkompilasi kode 

program di dalam lingkungan pengembang aplikasi atau Integrated 

Development Environment (IDE). Lingkungan kerja IDE ini menyediakan 

sarana yang diperlukan untuk merancang, membangun, mencoba, mencari 

atau melacak kesalahan, serta mendistribusikan aplikasi. Sarana – sarana 

inilah yang memungkinkan pembuatan prototipe aplikasi menjadi lebih mudah 

dan waktu yang diperlukan untuk mengembangkan aplikasi menjadi lebih 

singkat. 

Fasilitas yang disediakan oleh Delphi memberikan kemudahan bagi 

programmer untuk membuat program secara visual (visual programming). 

Visual Programming adalah metode dimana sebagian atau keseluruhan 

program dibuat dengan itu sendiri dan kemudian ditambahkan kode – kode 

(script) program berdasarkan gambaran/tampilan tersebut. 

 

2.5 Microsoft Access 

Microsoft Access digunakan untuk membuat database yang sederhana 

serta kompleks. Microsoft Access mendukung berbagai jenis bidang standar 
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yaitu indeks dan integritas referensial. Akses juga mencakup antarmuka query, 

bentuk untuk menampilkan dan memasukkan data, dan laporan untuk dicetak. 

Jet Database yang mendasari, yang berisi benda-benda, adalah multiuser-

aware dan menangani rekor mengunci dan integritas referensial termasuk 

cascading.  

Tugas berulang dapat otomatis melalui macro dengan pilihan point-and-

klik. Microsoft Access sangat populer di kalangan non-programmer dan 

pengembang profesional sama. Non-programmer dapat membuat visual 

menyenangkan dan solusi yang relatif maju dengan kode sangat sedikit atau 

tidak ada, sedangkan pengembang profesional dapat memanfaatkan kekuatan 

Akses untuk mencapai di luar mereka sendiri. Hal ini juga mudah untuk 

menempatkan database pada jaringan dan telah berbagi banyak pengguna dan 

memperbarui data tanpa Timpa pekerjaan masing-masing. Data terkunci pada 

tingkat rekor yang secara signifikan berbeda dari Excel yang mengunci semua 

spreadsheet. Microsoft Acces menawarkan berbagai database template dalam 

program ini dan untuk diunduh dari situs web mereka. 

 

2.6 Naïve Bayes 

Menurut Prasetyo (2012), Naive Bayes merupakan teknik prediksi berbasis 

probabilistik sederhana yang berdasar pada penerapan teorema Bayes (aturan 

Bayes) dengan asumsi independensi (ketidaktergantungan) yang kuat (naif). 

Dengan kata lain, dalam Naive Bayes model yang digunakan adalah “model fitur 

independen” 
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Naive Bayes adalah salah satu algoritma pembelajaran induktif yang paling 

efektif dan efisien untuk machine learning dan data mining. Performa Naive 

Bayes yang kompetitif dalam proses klasifikasi walaupun menggunakan asumsi 

keindependenan atribut (tidak ada kaitan antar atribut). Asumsi keindependennan 

atribut ini pada data sebenarnya jarang terjadi, namun walaupun asumsi 

keindependennan atribut tersebut dilanggar performa pengklasifikasian Naive 

Bayes cukup tinggi, hal ini dibuktikan pada berbagai penelitian empiris. 

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Naive Bayes adalah 

sebuah teknik klasifikasi probabilistik yang berdasarkan teorema bayes yang 

menggunakan asumsi keindependenan atribut (tidak ada kaitan antar atribut) 

dalam proses pengklasifikasiannya.  

Dalam sebuah aturan yang mudah, sebuah klasifikasi Naive Bayes 

diasumsikan bahwa ada atau tidaknya ciri tertentu dari sebuah kelas tidak ada 

hubungannya dengan ciri dari kelas lainnya. Untuk contohnya, buah akan 

dianggap sebagai sebuah apel jika berwarna merah, berbentuk bulat dan 

berdiameter sekitar 6 cm. Walaupun jika ciri-ciri tersebut bergantung satu sama 9 

lainnya, dalam Bayes hal tersebut tidak dipandang sehingga masing-masing fitur 

seolah tidak memiliki hubungan apapun. Berdasarkan ciri alami dari sebuah 

model probabilitas, klasifikasi Naive Bayes bisa dibuat lebih efisien dalam 

bentuk pembelajaran. Dalam beberapa bentuk praktiknya, parameter untuk 

perhitungan model Naive Bayes menggunakan metode maximum likehood, atau 

kemiripan tertinggi.  
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2.7 Definisi Paru-Paru 

Menurut Welsh  dan Mayer (2011), paru-paru adalah organ pada sistem 

pernapasan (respirasi) dan berhubungan dengan sistem peredaran darah 

(sirkulasi) vertebrata yang bernapas dengan udara. Fungsinya adalah menukar 

oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Prosesnya disebut 

pernapasan eksternal atau bernapas. Paru-paru juga mempunyai fungsi 

nonrespirasi. Istilah kedokteran yang berhubungan dengan paru-paru sering 

mulai di pulmo-, dari kata Latin pulmones untuk paru-paru. Paru-paru 

merupakan sebuah alat tubuh yang sebagian besar terdiri dari gelembung 

(gelembung hawa, alveoli). Gelembung alveoli ini terdiri dari sel-sel epitel 

dan endotel. Jika dibentangkan luas permukaannya ± 90 m2. Banyaknya 

gelembung paru-paru ini kurang lebih 700juta buah. 

Paru-paru dibagi menjadi dua yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. 

Paru-paru kanan terdiri dari tiga lobus, lobus pulmodekstra superior, lobus 

media, dan lobus inferior. Paru-paru kiri, terdiri dari dua lobus, pulmo sinistra 

lobus superior dan lobus inferior. Tiap-tiap lobus terdiri dari belahan yang 

lebih kecil bernama segmen. Paru-paru kiri mempunyai sepuluh segmen, yaitu 

lima buah segmen pada lobus superior, dan lima buah segmen pada inferior. 

Paru-paru kanan mempunyai sepuluh segmen, yaitu lima buah segmen pada 

lobus superior, dua buah segmen pada lobus medial, dan tiga buah segmen 

pada lobus inferior. Tiap-tiap segmen ini masih terbagi lagi menjadi belahan-

belahan yang bernama lobules. Diantara lobulus satu dengan yang lainnya 

dibatasi oleh jaringan ikat yang berisi pembuluh darah getah bening dan saraf, 



23 
 

dalam tiap-tiap lobulus terdapat sebuah bronkeolus. Di dalam lobulus, 

bronkeolus ini bercabang-cabang yang disebut duktus alveolus. Tiap-tiap 

duktus alveolus berakhir pada alveolus yang diameternya antara 0,2 – 0,3 mm. 

Letak paru-paru di rongga dada datarannya menghadap ke tengah rongga 

dada/kavum mediastinum. Pada bagian tengah terdapat bagian tampuk paru-

paru yang disebut hilus. Pada mediastinum depan terdapat jantung. Paru-paru 

dibungkus oleh selaput yang bernama pleura. Pleura dibagi menjadi dua:  

1. Pleura visceral (selaput dada pembungkus), yaitu selaput paru yang 

langsung membungkus paru.  

2. Pleura parietal, yaitu selaput yang melapisi rongga dada luar. 

Antara kedua pleura ini terdapat ronggga (kavum) yang disebut kavum 

pleura. Pada keadaan normal, kavum pleura ini hampa udara, sehingga paru-

paru dapat berkembang kempis dan juga terdapat sedikit cairan (eksudat) yang 

berguna untuk meminyaki permukaan pleura, menghindari gesekan antara 

paru-paru dan dinding dada sewaktu ada gerakan bernafas.  

Paru-paru berfungsi sebagai penyuplai oksigen bagi tubuh, dan paru-paru 

bekerja secara otomatis. Ketika tubuh bekerja keras, paru-paru akan bekerja 

lebih cepat. Sebaliknya, ketika tubuh dalam keadaan santai, paru-paru juga 

bekerja dengan lebih pelan. Manusia menghirup udara untuk mendapatkan 

oksigen, namun tidak semua udara yang dihirup dapat digunakan oleh tubuh, 

karena udara tercampur dengan berbagai jenis gas. Pada waktu bernapas, paru-

paru menarik udara dari ruang tenggorokan. Saat dihembuskan, rangka tulang 

rusuk tertarik ke arah dalam, dan diafragma di bawah tulang rusuk bergerak ke 
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atas. Ketika paru-paru mengecil, udara yang ada di dalam kantung udara 

sedikit demi sedikit terdorong ke luar melalui batang tenggorokan. Tahapan 

cara paru-paru bekerja adalah sebagai berikut : 

1. Jika Oksigen sudah sampai pada bronkus, maka oksigen siap untuk 

masuk ke dalam saluran paru-paru. 

2. Oksigen akan berdifusi lewat pembuluh darah berupa kapiler-kapiler 

arteri dengan cara difusi. Kapiler-kapiler ini terdapat pada alveolus 

yang merupakan cabang dari Bronkiolus. Pada alveolus ini akan 

terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbondioksida. 

3. Oksigen diikat oleh hemoglobindalam sel-sel darah merah (eritrosit), 

lalu diedarkan ke seluruh sel-sel tubuh yang nantinya akan 

digunakan oleh mitokondoria alam respirasi tingkat seluler untuk 

menghasilkan energi berupa ATP (Adenosin Tripospat). 

4. Karbondioksida akan dibawa oleh kapiler vena untuk dibawa ke 

alveolus dan akan dikeluarkan di alveolus melalui proses respirasi. 

Definisi Penyakit Paru-paru 

1. Asma (Bronchial asthma) 

Asma adalah suatu keadaan dimana saluran nafas mengalami 

penyempitan karena hiperaktivitas terhadap rangsangan tertentu, 

yang menyebabkan peradangan, penyempitan ini bersifat sementara. 

Pada penderita asma, penyempitan saluran pernafasan merupakan 

respon terhadap rangsangan yang pada paru-paru normal tidak akan 

mempengaruhi saluran pernafasan. Penyempitan ini menjadi 
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penyabab asma dapat dipicu oleh berbagai rangsangan, seperti 

serbuk sari, debu, bulu binatang, asap, udara dingin dan olahraga. 

Pada suatu serangan asma, otot polos dari bronki mengalami 

kejang dan jaringan yang melapisi saluran udara mengalami 

pembengkakan karena adanya peradangan dan pelepasan lendir ke 

dalam saluran udara. Hal ini akan memperkecil diameter dari saluran 

udara (disebut bronkokonstriksi) dan penyempitan ini menyebabkan 

penderita harus berusaha sekuat tenaga supaya dapat bernafas. 

Sel-sel tertentu di dalam saluran udara (terutama sel mast) 

diduga bertanggungjawab terhadap awal mula terjadinya 

penyempitan ini. Sel mast di sepanjang bronki melepaskan bahan 

seperti histamin dan leukotrien yang menyebabkan terjadinya : 

a. kontraksi otot polos 

b. peningkatan pembentukan lender 

c. perpindahan sel darah putih tertentu ke bronki. 

Sel mast mengeluarkan bahan tersebut sebagai respon terhadap 

sesuatu yang mereka kenal sebagai benda asing (alergen), seperti 

serbuk sari, debu halus yang terdapat di dalam rumah atau bulu 

binatang. Tetapi asma juga bisa terjadi pada beberapa orang tanpa 

alergi tertentu. Reaksi yang sama terjadi jika orang tersebut 

melakukan olahraga atau berada dalam cuaca dingin. Stres dan 

kecemasan juga bisa memicu dilepaskannya histamin dan leukotrien. 
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Sel lainnya (eosnofil) yang ditemukan di dalam saluran udara 

penderita asma melepaskan bahan lainnya (juga leukotrien), yang 

juga menyebabkan penyempitan saluran udara. 

2. Tuberkulosis (Tubercle bacillus) 

Tuberkulosis adalah suatu penyakit infeksi kronis yang 

menyerang paru dan dapat terjadi pada organ ekstra paru seperti 

pleura, selaput otak, kulit, kelenjar limfe, tulang, sendi, usus, sistem 

urogenital, dan lain-lain. Secara umum, disebut tuberkulosis ekstra 

paru apabila tanda tuberkulosis terjadi pada organ selain paru. 

Tuberkulosis disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. 

M.tuberculosis adalah kuman bentuk batang, bersifat aerob yang 

memperoleh energi dari oksidasi beberapa senyawa karbon 

sederhana, dan tidak membentuk spora. Ukuran kuman ini sekitar 

0,4 – 3 µm.14 Secara umum, Mycobacteria rentan terhadap suhu 

yang tinggi dan sinar UV.15 Dengan pewarnaan tehnik Ziehl 

Neelsen, maka kuman ini tergolong Bakteri Tahan Asam (BTA). 

Tuberkulosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh masuknya 

M.tuberculosis ke dalam sistem respirasi. Kuman ini dibatukkan atau 

dibersinkan keluar menjadi droplet nuclei dalam udara sekitar kita. 

Partikel infeksi ini dapat menetap dalam udara bebas selama 1-2 jam, 

tergantung pada ada Makrofag dan limfosit T bekerja sama untuk 

mencegah penyebaran infeksi dengan membentuk granuloma 
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Droplet nuclei disertai M.tuberkulosis terinhalasi, masuk ke paru dan 

terdeposit di alveoli. 

Apabila terjadi penurunan sistem imun, dinding menjadi 

kehilangan integritas dan kuman dapat terlepas lalu menyebar ke 

alveoli lain dan organ lain tidaknya sinar ultraviolet, ventilasi yang 

buruk dan kelembapan. Dalam suasana lembap dan gelap, kuman 

dapat tahan berhari-hari sampai berbulan-bulan. Setelah masuk ke 

paru, kuman ini dihadapi pertama kali oleh netrofil, kemudian baru 

oleh makrofag. Kebanyakan partikel ini akan mati atau dibersihkan 

oleh makrofag dan keluar dari percabangan trakeobronkial bersama 

gerakan silia dan sekretnya. 

Interaksi antara kuman dengan reseptor makrofag, yaitu Toll-

like receptors (TLRs) menghasilkan kemokin dan sitokin yang 

dikenal sebagai sinyal infeksi. Sinyal ini menyebabkan berpindahnya 

monosit dan sel dendritik dari aliran darah ke tempat infeksi pada 

paru. Sel dendritik memegang peranan penting sebagai presenter 

antigen pada fase awal infeksi dibandingkan makrofag serta berperan 

dalam aktivasi sel T dengan antigen spesifik dari M. tuberculosis. 

Sel dendritik yang menelan kuman menjadi matur dan bermigrasi ke 

limfonodi. Fenomena dari migrasi sel menuju focus infeksi 

menyebabkan terbentuknya granuloma. 

Granuloma dibentuk oleh sel T, makrofag, sel B, sel dendritik, 

sel endothel dan sel epitel. Granuloma ini pada dasarnya mencegah 
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penyebaran kuman dalam makrofag dan menghasilkan respon imun 

yang berhubungan dengan interaksi antara sekresi cytokines oleh 

makrofag dan sel T. Granuloma menjadi sarang kuman dalam 

periode yang lama (atau disebut Fokus Ghon). Sarang primer ini 

dapat terjadi di setiap bagian jaringan paru. Bila menjalar sampai 

pleura, maka dapat terjadi efusi pleura. Kuman juga dapat masuk 

melalui saluran gastrointestinal, jaringan limfe, orofaring dan kulit, 

terjadi limfadenopati regional kemudian kuman masuk ke dalam 

vena dan menyebar ke seluruh organ seperti paru, otak, ginjal, dan 

tulang. Bila masuk ke arteri pulmonalis maka terjadi penjalaran ke 

seluruh bagian paru menjadi TB milier. 

Selain itu dapat pula terjadi limfadenitis regional dan 

limfangitis lokal. Sarang primer, limfangitis lokal dan limfadenitis 

regional disebut sebagai Kompleks Primer (Ranke). Semua proses 

ini dapat memakan waktu 3-8 minggu. Apabila terjadi 

ketidakseimbangan cytokines maka kuman akan terlepas dan terjadi 

reaktivasi penyakit. 

3. Pneumonia 

Pneumonia adalah infeksi atau peradangan pada salah satu atau 

kedua paru-paru, lebih tepatnya peradangan itu terjadi pada kantung 

udara (alveolus, jamak: alveoli). Kantung udara akan terisi cairan 

atau nanah, sehingga menyebabkan sesak nafas, batuk berdahak, 

demam, menggigil, dan kesulitan bernapas. Infeksi tersebut 
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disebabkan oleh berbagai organisme, termasuk bakteri, virus dan 

jamur. 

Ada banyak kemungkinan penyebab pneumonia, yang paling 

sering adalah karena infeksi bakteri dan virus dari udara yang kita 

hirup. Klasifikasi Pneumonia didasarkan pada jenis kuman 

penyebabnya itu, dan di mana seseorang mendapatkannya. Berikut 

penyebab pneumonia beserta klasifikasinya : 

a. Community-acquired pneumonia 

Pneumonia komunitas ini adalah jenis pneumonia yang 

terbanyak. Terjadi di tengah-tengah masyarakat artinya di luar 

rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, jenis 

pneumonia ini disebabkan oleh: 

• Virus, termasuk beberapa jenis virus yang juga 

menyebabkan pilek dan flu. Virus adalah penyebab 

pneumonia anak anak yang paling sering terjadi yakni di 

bawah usia 2 tahun. Viral pneumonia biasanya ringan. Akan 

tetapi radang paru-paru yang disebabkan oleh virus 

influenza tertentu dapat menyebabkan sindrom pernafasan 

akut (SARS), bisa menjadi sangat serius. 

• Bakteri, seperti Streptococcus pneumoniae dapat terjadi 

dengan sendirinya (secara langsung) atau setelah mengalami 

flu atau batuk pilek sebagai komplikasinya. Bakteri lain, 
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seperti Mycoplasma pneumoniae, biasanya menimbulkan 

gejala pneumonia yang lebih ringan dibanding jenis lainnya. 

• Jamur, biasanya dapat ditemukan di tanah dan kotoran 

burung. Ini merupakan Jenis pneumonia yang paling sering 

terjadi pada orang dengan sistem kekebalan tubuh yang 

lemah seperti HIV-AIDS dan pada orang yang telah 

menghirup organisme penyebab dalam jumlah yaang besar. 

b. Hospital-acquired pneumonia 

Pneumonia yang didapat di rumah sakit adalah infeksi 

bakteri yang terjadi pada orang yang selama 48 jam atau lebih 

dirawat di rumah sakit karena penyakit lainnya. Pneumonia ini 

bisa lebih serius karena biasanya bakteri penyebab lebih resisten 

(kebal) terhadap antibiotik. 

c. Health care-acquired pneumonia 

Perawatan kesehatan pneumonia adalah infeksi bakteri yang 

terjadi pada orang-orang yang tinggal di fasilitas perawatan 

jangka panjang atau telah dirawat di klinik rawat jalan, termasuk 

pusat-pusat dialisis ginjal. Seperti didapat di rumah sakit 

pneumonia. 

d. Pneumonia aspirasi 

Pneumonia aspirasi terjadi ketika seseorang menghirup 

makanan, minuman, muntahan atau air liur masuk ke dalam 

paru-paru. 
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Pneumonia juga bisa terjadi setelah pembedahan (terutama 

pembedahan perut) atau cedera (terutama cedera dada), sebagai 

akibat dari dangkalnya pernafasan, gangguan terhadap 

kemampuan batuk dan lendir yang tertahan. Yang sering 

menjadi penyebabnya adalah Staphylococcus aureus, 

pneumokokus, Hemophilus influenzae atau kombinasi 

ketiganya. 

Pneumonia pada orang dewasa paling sering disebabkan oleh 

bakteri, yang tersering yaitu bakteri Streptococcus pneumoniae 

(pneumococcus). Pneumonia pada anak-anak paling sering 

disebabkan oleh virus pernafasan, dan puncaknya terjadi pada 

umur 2-3 tahun. Pada usia sekolah, pneumonia paling sering 

disebabkan oleh bakteri Mycoplasma pneumoniae. 

Pneumonia dikelompokkan berdasarkan sejumlah sistem 

yang berlainan. Salah satu diantaranya adalah berdasarkan cara 

diperolehnya, dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu "community-

acquired" (diperoleh diluar institusi kesehatan) dan "hospital-

acquired" (diperoleh di rumah sakit atau sarana kesehatan 

lainnya). Pneumonia yang didapat di luar institusi kesehatan 

paling sering disebabkan oleh Streptococcus pneumoniae. 

Pneumonia yang didapat di rumah sakit cenderung bersifat lebih 

serius karena pada saat menjalani perawatan di rumah sakit, 

sistem pertahanan tubuh penderita untuk melawan infeksi 
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seringkali terganggu. Selain itu, kemungkinannya terjadinya 

infeksi oleh bakteri yang resisten terhadap antibiotik adalah 

lebih besar. 

4. Bronkitis (Bronchitis; Inflammation - bronchi) 

Bronkitis (Bronchitis; Inflammation - bronchi) adalah suatu 

peradangan pada bronkus (saluran udara ke paru-paru). Penyakit 

bronkitis biasanya bersifat ringan dan pada akhirnya akan 

sembuh sempurna. Tetapi pada penderita yang memiliki 

penyakit menahun (misalnya penyakit jantung atau penyakit 

paru-paru) dan pada usia lanjut, bronkitis bisa bersifat serius.  

Berdasarkan pada penyebabnya, bronkitis dibedakan menjadi 

2 yaitu bronchitis infeksiosa dan bronchitis iritatif. Penyebab 

Bronkitis infeksiosa adalah virus, bakteri dan (terutama) 

organisme yang menyerupai bakteri (Mycoplasma pneumoniae 

dan Chlamydia). Serangan bronkitis berulang bisa terjadi pada 

perokok dan penderita penyakit paru-paru dan saluran 

pernafasan menahun. Infeksi berulang bisa merupakan akibat 

dari: 

• Sinusitis kronis 

• Bronkiektasis 

• Alergi 

• Pembesaran amandel dan adenoid pada anak-anak.  

Sedangkan bronkitis iritatif bisa disebabkan oleh: 
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• Berbagai jenis debu 

• Asap dari asam kuat, amonia, beberapa pelarut organik, 

klorin, hidrogen sulfida, sulfur dioksida dan bromine. 

• Polusi udara yang menyebabkan iritasi ozon dan nitrogen 

dioksida. 

• Tembakau dan rokok lainnya. 

5. Kanker Paru-paru 

Kanker paru-paru merupakan penyakit dengan ciri khas 

adanya pertumbuhan sel yang tidak terkontrol pada jaringan 

paru-paru. Bila tidak dirawat, pertumbuhan sel ini dapat 

menyebar ke luar dari paru-paru melalui suatu proses yang 

disebut metastasis ke jaringan yang terdekat atau bagian tubuh 

yang lainnya. Sebagian besar kanker yang mulai di paru-paru, 

yang dikenal sebagai kanker paru primer, adalah karsinoma 

yang berasal dari sel epitelium. Jenis kanker paru yang utama 

adalah SCLC (kanker paru sel kecil), atau disebut juga kanker 

sel gandum, dan NSCLC (kanker paru non-sel-kecil). Gejala 

paling umum adalah batuk, berat badan turun dan sesak napas 

Sebagian besar kanker paru-paru berasal dari sel-sel di dalam 

paru-paru, tetapi kanker paru-paru bisa juga berasal dari kanker 

di bagian tubuh lainnya yang menyebar ke paru-paru. Kanker 

paru-paru merupakan kanker yang paling sering terjadi baik 
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pada pria maupun wanita. Kanker paru-paru juga merupakan 

penyebab utama dari kematian akibat kanker. 

Merokok merupakan penyebab utama dari sekitar 90% kasus 

kanker paru-paru pada pria dan sekitar 70% pada wanita. 

Semakin banyak rokok yang dihisap, semakin besar resiko untuk 

menderita kanker paru-paru. Hanya sebagian kecil kanker paru-

paru (sekitar 10%-15% pada pria dan 5% pada wanita) yang 

disebabkan oleh zat yang ditemui atau terhirup di tempat 

bekerja. Bekerja dengan asbes, radiasi, arsen, kromat, nikel, 

klorometil eter, gas mustard dan pancaran oven arang bisa 

menyebabkan kanker paru-paru, meskipun biasanya hanya 

terjadi pada pekerja yang juga merokok 

Peranan polusi udara sebagai penyebab kanker paru-paru 

masih belum jelas. Beberapa kasus terjadi karena adanya 

pemaparan oleh gas radon di rumah tangga. Terkadang kanker 

paru (terutama adenokarsinoma dan karsinoma sel alveolar) 

terjadi pada orang yang paru-parunya telah memiliki jaringan 

parut karena penyakit paru-paru lainnya, seperti tuberkulosis 

dan fibrosis. 

6. Emfisema 

Emfisema adalah salah satu dari penyakit paru obstruktif 

kronis atau yang sering disebut PPOK. Pasien yang menderita 

emfisema biasanya mengalami kesulitan dalam bernafas. Pada 
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emfisema, peradangan yang disebabkan oleh kondisi ini 

menyebabkan kerusakan jaringan paru, terutama yang letaknya 

berdekatan dengan saluran udara. Cedera pada jaringan ini 

berakibat pada kerusakan saluran udara, sehingga udara akan 

terjebak pada kantung udara, dan paru-paru dibiarkan kosong. 

Karena hal tersebut, kantung udara, yang dikenal juga dengan 

nama alveoli, yang terletak pada paru-paru akan menggembung. 

Alveoli yang menggembung ini kemudian akan memenuhi dada 

tanpa meninggalkan ruang sedikitpun untuk pertukaran udara, 

sehingga saluran udara menjadi terganggu dan aliran udara 

menjadi terhenti. 

Pada kasus emfisema, paru-paru kehilangan kelenturannya. 

Paru-paru yang biasanya meregang pada saat menarik nafas 

tidak dapat kembali ke keadaan normal karena udara yang 

terjebak di kantung udara. Selain itu, emfisema juga 

menghancurkan pembuluh darah kecil pada paru-paru, yang 

merupakan pembawa gas yang dibutuhkan untuk pernapasan, 

sehingga darah yang mengalir menuju paru-paru pun ikut 

terkena dampaknya. 

Sudah ada sekitar 24 juta orang yang menderita PPOK, dan 

emfisema merupakan salah satu kondisi yang paling sering 

menyebabkan kematian diantara kondisi lainnya. 
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Kebiasaan merokok merupakan penyebab utama penyakit ini. 

Kandungan racun pada rokok dipercaya menjadi penyebab dari 

kerusakan saluran udara yang kemudian menyebabkan penyakit 

ini muncul. Rokok merusak rambut-rambut halus pada saluran 

udara, yang dikenal dengan nama silia. Silia bertanggungjawab 

untuk membersihkan saluran udara pembuangan lendir yang 

membawa kandungan dan bakteri yang tidak diinginkan keluar 

dari paru-paru. Tidak berfungsinya jaringan ini akan 

menyebabkan peningkatan produksi lendir, berkurangnya 

kemampuan membersihkan, dan menyebabkan infeksi. Pada 

saat yang bersamaan, rokok juga dapat menyebabkan 

peradangan berkepanjangan dan penyempitan saluran udara, 

sehingga menghalangi aliran udara. Jenis kandungan rokok 

lainnya, seperti cerutu, pipa atau ganja, serta menjadi perokok 

pasif, juga memiliki resiko yang cukup tinggi. Resiko seseorang 

yang merokok untuk terkena emfisema, enam kali lebih besar 

dibandingkan mereka yang tidak merokok. Sekitar 20% hingga 

25% perokok akan mengalami PPOK setidaknya satu kali 

selama hidup mereka. 

Cacat pada antitripsin Alpha-1 merupakan hal lainnya yang 

paling sering menyebabkan emfisema. Cacat antitripsin Alpha-1 

merupakan kelainan genetis dimana pasien memiliki kandungan 

antitripsin Alpha-1 atau AAT dalam jumlah yang sangat sedikit 
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pada darahnya. AAT dapat melawan tripsin, sebuah enzim yang 

dihasilkan oleh sel darah putih. Cacat yang terjadi pada AAT 

menyebabkan sel kekebalan tubuh menyerang dan merusak 

jaringan pada paru-paru. Hal ini biasanya terjadi pada pasien 

yang lebih muda. Sekitar 3-5% dari kasus emfisema disebabkan 

oleh cacat pada AAT. 

20% dari kasus emfisema disebabkan oleh paparan zat 

berbahaya pada saat pasien tengah bekerja, khususnya debu 

serta zat dan lumut pada tambang dan pengelasan. Paparan 

polusi udara, khususnya jika digabung dengan saluran udara 

yang buruk, juga dipercaya turut berperan dalam perkembangan 

kondisi ini. Mereka yang tinggal di kawasan tengah kota dan 

industri lebih beresiko terkena COPD dibandingkan mereka 

yang tinggal di daerah pedesaan dan ini disebabkan oleh tingkat 

polusi udara yang ada di kota-kota besar. Riwayat asmadan 

tuberkolosis juga dapat dihubungkan sebagai penyebab 

emfisema. Keturunan juga dapat menjadi salah satu penyebab, 

karena orang akan lebih beresiko untuk menderita PPOK ketika 

keluarganya ada yang menderita PPOK. 

7. Pleuritis 

Pleurisis / radang pleura (Pleurisy/Pleuritis/Pleuritic chest 

pain) adalah suatu peradangan pada pleura (selaput yang 

menyelubungi permukaan paru-paru). Pleurisi terjadi jika suatu 



38 
 

penyebab (biasanya virus atau bakteri) mengiritasi pleura, 

sehingga terjadi peradangan. Bila disertai dengan penimbunan 

cairan di rongga pleura maka disebut efusi pleura tetapi bila 

tidak terjadi penimbunan cairan di rongga pleura, maka disebut 

pleurisi kering. Setelah terjadi peradangan, pleura bisa kembali 

normal atau terjadi perlengketan. 

Pleuritis terbagi atas 2 macam yaitu Pleuritis kering (frbrosa) 

dan Pleuritis basah (serofibrosa). Pleuritis kering (frbrosa) 

adalah peradangan pada pleura tanpa atau hanya sedikit 

 pengeluaran cairan. Sedangkan Pleuritis basah (serofibrosa) 

adalah terjadinya penimbuhan cairan di ruang pleura disebut 

juga dengan pleura efusi cairan yang berisi di pleura dapat 

berupa exudat dan transudat. 

Penyebab utama pleuritis adalah infeksi oleh virus dan atau 

bakteri, selain itu ada penyebab lain yang belum diketahui. Ada 

pun jenis virus yang dapat menyebabkan infeksi pada pleaura 

adalah virus parainfluenza, virus influenza dan cytomegalovirus. 

Adanya gangguan pada autoimun, seperti penyakit rheumatoid 

arthritis dan penyakit lupus, yang mungkin penyebab lain dari 

radang selaput dada. 

 

 

 


