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Kata Pengantar 
 
 
 

Petunjuk praktikum dan lembar kerja ini berkaitan erat dengan perangkat multimedia 
yang telah disusun oleh penulis. Untuk dapat menggunakan buku petunjuk ini  dengan 
baik tentu harus disertai dengan materi praktikum yang telah tersedia dalam CD, materi 
praktikum multimedia ilmu penyakit dalam veteriner 1. 
 
Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui dan melatih kemampuan mahasiswa yang 
mendukung keahlian seorang dokter hewan untuk menetapkan diagnosis. Kemampuan 
melakukan observasi sangat penting untuk mendukung pemeriksaan fisik pada hewan. 
Mahasiswa juga dilatih untuk mampu menetapkan kondisi seorang hewan atau ternak, 
dimana kondisi ternak ini juga berkaitan erat dengan tingkat kesehatan hewan. Ternak–
ternak perah juga harus terjaga kondisinya, tidak boleh terlalu kurus atau gemuk karena 
kondisi tersebut berkaitan juga dengan performa produksi dan reproduksinya. Selain itu 
mahasiswa dilatih untuk mendengarkan suara-suara respirasi dan jantung, baik yang 
normal maupun patologis. 
 
Seperti diketahui bahwa tidak banyak kasus-kasus penyakit yang terjadi pada hewan 
besar atau ternak, demikian juga tidak banyak hewan besar di lokasi sekitar Fakultas. 
Selain keterbatasan tersebut, lokasi yang dapat dicapai pada populasi yang memadai 
juga tidak dekat, memerlukan alat dan waktu. Untuk itu maka dibuat suatu terobosan 
baru untuk mendokumentasi kasus-kasus agar dapat dijadikan bahan belajar dan 
praktikum. 
 
Buku petunjuk praktikum ini mengalami beberapa revisi dari edisi lama, yang terkait 
dengan macam dan proses latihan. Mudah-mudahan buku petunjuk praktikum ini dapat 
membantu untuk memahami teknik pelaksanaan praktikum ilmu penyakit dalam veteriner 
1, baik praktikum multimedia maupun praktikum pemeriksaan fisik. 
 
Dengan demikian pada saat ini yang dikembangkan adalah ranah afektif dan kognitif 
untuk memenuhi kompetensi program studi Kedokteran Hewan. Kemampuan 
psikomotorik akan lebih dikembangkan pada tingkat pendidikan yang lebih lanjut yaitu 
dalam Pendidikan Profesi Dokter Hewan. 
 

 

Surabaya, 2016 

Penulis 

 

 

Nusdianto Triakoso 



                                                                                                                                                                       Nusdianto Triakoso 

 Petunjuk Praktikum Multimedia  Ilmu Penyakit Dalam Veteriner 1 - 2016                                                             ii 

 

DAFTAR ISI 

 

 

KATA PENGANTAR ……………………………………………..  i 
DAFTAR ISI ......................................................................................  ii 
PENDAHULUAN ……………………………………………….……..  1 
Praktikum Kering ……….....…………………………………………..  2 
 Inspeksi – Observasi .....................................................  2 

Body Condition Score .....................................................  4 
Suara Respirasi dan Jantung …………....………………..  6 

Praktikum Multimedia ……………………………………………..  8 
 Left Displace Abomasum .....................................................  8 

Kasus 1 …….……....………………………………………..  11 
Kasus 2 …….………………………………………………..  12 
Kasus 3 …….………………………………………………..  13 

Bahan Bacaan ….....………………………………………………..  



                                                                                                                                                                       Nusdianto Triakoso 

 Petunjuk Praktikum Multimedia  Ilmu Penyakit Dalam Veteriner 1 - 2016                                                             1 

PENDAHULUAN 

Praktikum ilmu penyakit dalam veteriner 1 merupakan kegiatan pengenalan 
materi ketrampilan dan pemahaman langkah-langkah menetapkan diagnosis yang terkait 
dengan mata kuliah Ilmu Penyakit Dalam Veteriner 1.  Praktikum ilmu penyakit dalam 
veteriner 1 terdiri dari praktikum multimedia dan praktikum lapangan. Setiap mahasiswa 
wajib mengikuti semua kegiatan praktikum. Praktikum multimedia dilakukan di dalam 
ruangan, sedangkan praktikum lapangan dilakukan pada sapi dan atau domba di 
kandang Hewan Coba Fakultas Kedokteran Hewan. Praktikum pemeriksaan fisik 
mengikuti petunjuk praktikum pemeriksaan fisik 2011. Selain itu mahasiswa juga 
dihadapkan pada suatu kasus yang harus dipecahkan dari contoh kasus yang sudah 
disiapkan dengan metoda Focus Discussion Group.  

Praktikum multimedia terdiri dari pengenalan ketrampilan langkah-langkah terapi 
dan kasus-kasus. Pada praktikum kasus-kasus, mahasiswa dibimbing untuk 
mengumpulkan/ mencatat data dari sejarah seekor hewan atau anamnesis, selanjutnya 
mengumpulkan/mencatat hasil-hasil pemeriksaan yang diperlukan pada masing-masing 
kasus. Berdasarkan data-data tersebut mahasiswa dihadapkan pada penentuan 
diferensial diagnosis atau diagnosis banding. Selanjutnya untuk membedakan beberapa 
diferensial diagnosis tersebut mahasiswa perlu melakukan pemeriksaan tambahan. 
Berdasarkan semua data tersebut, mahasiswa melakukan analisis dan menentukan 
diagnosis. Berkaitan dengan penentuan diagnosis, mahasiswa diharapkan juga dapat 
menentukan prognosis dan rencana terapi yang diperlukan dari kasus tersebut. 

Pada praktikum pemeriksaan fisik mahasiswa dikenalkan dengan langkah-
langkah diagnosis dengan melakukan observasi dan pemeriksaan fisik pada ruminansia 
kecil dan ruminansia besar. 

Setelah mengikuti praktikum ilmu penyakit dalam veteriner 1, mahasiswa 
diharapkan memiliki penguasaan dalam ranah afektif dan kognitif serta mulai mengenal 
ranah psikomotor dalam ilmu penyakit dalam veteriner 1. Materi-materi tersebut kelak 
akan diperdalam hingga tingkat terampil ketika mengikuti Pendidikan Profesi Dokter 
Hewan di Bagian Klinik Veteriner dan Praktek Kerja Lapangan di Koperasi-Koperasi 
Susu. Prasyarat mengikuti praktikum Ilmu Penyakit Dalam Veteriner 1 adalah telah lulus 
mata kuliah Diagnostik Klinik Veteriner. 
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PRAKTIKUM KERING 

Bahan    : File 1-Inspeksi Observasi 
Alat-alat   : Perangkat multimedia 
Perlengkapan mahasiswa  : Alat tulis 
Tujuan instruksional  : Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan  
                                    memahami tahap anamnesis dan observasi menjadi bagian 

   yang penting dari proses menetapkan diagnosis. 
 
Dosen pembimbing : 

1. Menjelaskan pentingnya anamnesis dalam proses menetapkan diagnosis. 
2. Menjelaskan observasi adalah bagian dari proses menetapkan diagnosis. 
3. Menjelaskan pentingnya observasi dalam proses menetapkan diagnosis. 
4. Menjelaskan tahapan dan fokus melakukan observasi. 
5. Menjelaskan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan fisik 

berdasarkan hasil anamnesis dan observasi. 
 
Mahasiswa : 

1. Membuat laporan praktikum berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di 
lembar kerja. 

2. Laporan praktikum dibuat secara individual ditulis di atas kertas lembar kerja, 
dikumpulkan selambatnya sehari setelah kegiatan praktikum.  
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 FORMAT LAPORAN PRAKTIKUM :  
 

Nama :  Tanda tangan 

NIM :  

Jenis praktikum : Kering-Inspeksi/Observasi 

 
PRAKTIKUM KERING 
Bahan praktikum ini menggunakan file 1-Inspeksi Observasi. Kerjakan tugas dibawah ini 
dari file Tugas. 
 
1. Jelaskan dengan singkat interpretasi anda untuk masing-masing gambar setelah 

melihat gambar 1-20. 
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PRAKTIKUM KERING 

Bahan    : File 2-BCS 
Alat-alat   : Perangkat multimedia 
Perlengkapan mahasiswa  : Alat tulis 
Tujuan instruksional  : Setelah mengikuti praktikum kering, mahasiswa  

diharapkan memahami pentingnya menentukan Body 
Condition Scoring (BCS) berkaitan dengan kondisi seekor 
hewan dan kaitannya dengan risiko suatu penyakit. 

 
 
Dosen pembimbing : 

1. Menjelaskan definisi BCS pada ternak. 
2. Menjelaskan pentingnya pengetahuan BCS pada ternak dan kaitannya dengan 

predisposisi penyakit. 
3. Menjelaskan macam-macam grade BCS pada ternak. 
4. Menjelaskan langkah-langkah menentukan BCS. 

 
Mahasiswa : 

1. Menguraikan kembali langkah-langkah dan pentingnya melakukan BCS 
2. Membuat laporan praktikum berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di 

lembar kerja. 
3. Laporan praktikum dibuat secara individual ditulis di atas kertas lembar kerja, 

dikumpulkan selambatnya sehari setelah kegiatan praktikum.  
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FORMAT LAPORAN KERING :  
 

Nama :  Tanda tangan 

NIM :  

Jenis praktikum : Kering-BCS 

 
BODY CONDITIONING SCORE (BCS) 
Bahan praktikum ini menggunakan file 3-BCS. Pelajari BCS in Dairy Cattle 2010. 
Kemudian kerjakan tugas pada file Tugas. 
 
1. Ada berapa grade BCS ? 
 
 
 
 
 
 
 
2. Apa tanda-tanda sapi perah dengan BCS 2 ? 
 
 
 
 
 
 
 
3. Apa tanda-tanda sapi perah dengan BCS 4? 
 
 
 
 
 
 
 
4. Bila melihat gambar berikut, menurut anda sapi tersebut mempunyai BCS berapa? 
 
 a. Gambar 1= …..    k. Gambar 11= ….. 
 b. Gambar 2= …..   l. Gambar 12= ….. 
 c. Gambar 3= …..   m. Gambar 13= ….. 
 d. Gambar 4= …..   n. Gambar 14= ….. 
 e. Gambar 5= …..   o. Gambar 15= ….. 
 f.  Gambar 6= …..   p. Gambar 16= ….. 
 g. Gambar 7= …..   q. Gambar 17= ….. 

h. Gambar 8= …..    s. Gambar 18= ….. 
i.  Gambar 9= …..     t. Gambar 19= ….. 
j.  Gambar 10= …..    u. Gambar 20= …..  
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PRAKTIKUM KERING 

Bahan    : File 3-Auskultasi Respirasi dan Jantung 
Alat-alat   : Perangkat multimedia 
Perlengkapan mahasiswa  : Alat tulis 
Tujuan instruksional  : Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan  
                                    memahami posisi atau letak yang tepat untuk melakukan 

   auskultasi respirasi atau jantung. 
 
Dosen pembimbing : 

1. Menjelaskan lokasi auskultasi daerah paru-paru kiri dan kanan. 
2. Menjelaskan lokasi auskultasi daerah jantung kiri dan kanan. 
3. Menjelaskan suara bronchial dan vesikulerda suara suara respirasi abnormal. 
4. Menjelaskan suara jantung normal dan suara-suara jantung abnormal. 

 
Mahasiswa : 

1. Membuat laporan praktikum berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di 
lembar kerja. 

2. Laporan praktikum dibuat secara individual ditulis di atas kertas lembar kerja, 
dikumpulkan selambatnya sehari setelah kegiatan praktikum.  
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 FORMAT LAPORAN PRAKTIKUM :  
 

Nama :  Tanda tangan 

NIM :  

Jenis praktikum : 
Kering-Auskultasi Respirasi dan 
Jantung 

 
PRAKTIKUM KERING 
Bahan praktikum ini menggunakan file 3-Auskultasi Suara Respirasi dan Jantung. 
Kerjakan tugas dibawah ini dari file Tugas. Dengarkan dengan seksama dan jelaskan 
suara apa yang dimaksud. 
 
 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
 
8. 
 
9. 
 
10. 
 
11. 
 
12. 
 
13. 
 
14. 
 
15. 
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PRAKTIKUM MULTIMEDIA 

Bahan    : Multimedia Left Displace Abomasum 
Alat-alat   : Perangkat multimedia dan CD praktikum 
Perlengkapan mahasiswa  : Alat tulis 
Tujuan instruksional  : Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan  
                                    memahami pengumpulan data (anamnesis dan pemeriksaan 

    fisik) langkah menetapkan uji-uji pendukung, melakukan  
    interpretasi hasil pemeriksaan pendukung, menentukan  
    diferensial diagnosis dan melakukan analisis untuk  
    menentukan diagnosis penyakit LDA pada ternak. 

 
 
Dosen pembimbing : 

1. Menjelaskan pentingnya anamnesis dalam proses menetapkan diagnosis. 
2. Menjelaskan pentingnya observasi dalam proses menetapkan diagnosis. 
3. Menjelaskan pemeriksaan fisik yang perlu dilakukan dan membimbing mahasiswa 

melakukan interpretasi hasil pemeriksaan fisik. 
4. Membimbing mahasiswa melihat hasil pemeriksaan pendukung. 
5. Membimbing mahasiswa melakukan interpretasi hasil pemeriksaan pendukung. 

 
Mahasiswa : 

1. Membuat laporan praktikum berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di 
lembar kerja. 

2. Laporan praktikum dibuat secara individual ditulis di atas kertas lembar kerja, 
dikumpulkan selambatnya sehari setelah kegiatan praktikum.  
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FORMAT LAPORAN PRAKTIKUM :  
 

Nama :  Tanda tangan 

NIM :  

Jenis praktikum : Multimedia 

 
Left Displace Abomasum 
1. Apa gejala klinis LDA ? 
 
 
 
 
 
2. Apa beda LDA dan RDA (dilation abomasum) ? 
 
 
 
 
 
3. Jelaskan diagnosis LDA. 

 

 

 

4. Jelaskan terapi LDA. 

 

 

 

5. Apa kontraindikasi terapi pada RDA (dilation abomasum) 
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PRAKTIKUM MULTIMEDIA 

Bahan    : File 5-Praktikum Kasus 
Alat-alat   : Perangkat multimedia dan CD praktikum 
Perlengkapan mahasiswa  : Alat tulis 
Tujuan instruksional  : Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan  
                                    memahami pengumpulan data (anamnesis dan pemeriksaan 

    fisik) langkah menetapkan uji-uji pendukung, melakukan  
    interpretasi hasil pemeriksaan pendukung, menentukan  
    diferensial diagnosis dan melakukan analisis untuk  
    menentukan diagnosis penyakit pada ternak. 

 
 
Dosen pembimbing : 

1. Menjelaskan pentingnya anamnesis dalam proses menetapkan diagnosis. 
2. Menjelaskan pentingnya observasi dalam proses menetapkan diagnosis. 
3. Menjelaskan pemeriksaan fisik yang perlu dilakukan dan membimbing mahasiswa 

melakukan interpretasi hasil pemeriksaan fisik. 
4. Membimbing mahasiswa melihat hasil pemeriksaan pendukung. 
5. Membimbing mahasiswa melakukan interpretasi hasil pemeriksaan pendukung. 

 
Mahasiswa : 

1. Membuat laporan praktikum berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di 
lembar kerja. 

2. Laporan praktikum dibuat secara individual ditulis di atas kertas lembar kerja, 
dikumpulkan selambatnya sehari setelah kegiatan praktikum.  
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 FORMAT LAPORAN PRAKTIKUM :  
 

Nama :  Tanda tangan 

NIM :  

Jenis praktikum : Multimedia 

 
KASUS 1 
1. Apa penyebab MCF di Indonesia ? 
 
 
 
2. Di daerah mana MCF banyak ditemukan di Indonesia?  
 
 
 
3. Ada berapa macam bentuk gejala MCF ? 
 
 
 
 
 
4. Apa diagnosa banding MCF (4)? Jelaskan dengan singkat perbedaannya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Sampel apa saja yang diperlukan untuk pemeriksaan ? Jelaskan dengan singkat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Apa MCF bisa dicegah? Jelaskan ! 
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 FORMAT LAPORAN PRAKTIKUM :  
 

Nama :  Tanda tangan 

NIM :  

Jenis praktikum : Multimedia 

 
KASUS 2 
1. Di daerah mana pernah dilaporkan kejadian penyakit Blue tongue di Indonesia?  
 
 
 
2. Apa gejala spesifik kasus ini? 
 
 
 
 
3. Hewan apa saja yang dapat terserang? 
 
 
 
 
 
4. Bagaimana proses penularannya ? 
 
 
 
 
 
 
5. Apa diagnosa banding Blue tongue (4)! Jelaskan dengan singkat perbedaannya. 
 
 
 
 
 
 
 
6. Pemeriksaan apa saja yang dapat dilakukan untuk mendiagnosa ? 
 
 
 
 
 
 
7. Jelaskan bagaimana pengendalian penyakit ini. 
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 FORMAT LAPORAN PRAKTIKUM :  
 

Nama :  Tanda tangan 

NIM :  

Jenis praktikum : Multimedia 

 
KASUS 3 
  
1. Kapan penyakit ini dilaporkan terjadi di Indonesia ? Kapan dinyatakan bebas ? 
 
 
 
2. Apa penyebab penyakit ini? 
 
 
 
 
3. Bagaimana penularan penyakit ini ?  
 
 
 
 
 
4. Apa diagnosa bandingnya (4)? Jelaskan dengan singkat perbedaannya.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Hewan apa saja yang dapat terserang ? 
 
 
 
 
 
 
 
6. Apa yang harus anda lakukan bila menemukan kasus ini di lapangan? 
 
 

 
 

 


