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ABSTRAK: Nodul tiroid merupakan pembengkakan yang dapat teraba pada kelenjar 

tiroid. WHO mengklasifikasikan nodul tiroid menjadi neoplasma jinak (adenoma) dan 

neoplasma ganas (karsinoma). Sub-tipe karsinoma tiroid secara histopatologi terbagi 

atas karsinoma papilari, karsinoma folikuler, karsinoma anaplastik dan karsinoma 

medulari.  

 

Tujuan: untuk mengetahui profil penderita Nodul Tiroid di THT-KL RS Hasan Sadikin 

Bandung berdasarkan diagnosa histopatologi, jenis kelamin dan kelompok usia.  

 

Metode: Populasi penelitian adalah seluruh data rekam medis penderita Nodul Tiroid 

selama Januari 2013 sampai Juli 2015 yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi, dan 

sampel diambil dengan metode consecutive sampling.  

Hasil: Dari 40 sampel penelitian yang terdiagnosa sebagai neoplasma tiroid, 30 kasus 

merupakan neoplasma jinak sedangkan 10 kasus merupakan neoplasma ganas. 

Neoplasma tiroid lebih banyak ditemukan pada perempuan (30 kasus) daripada laki-laki 

(10 kasus), dan lebih banyak ditemukan pada kelompok usia 41-50 tahun (30 kasus). 

Sub-tipe karsinoma tiroid yang paling banyak adalah jenis karsinoma folikuler tiroid (25 

kasus). 

 

Kesimpulan: Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan bacaan 

dan sumber rujukan umum tentang profil penderita lesi jinak dan ganas pada tiroid di poli 

THT-KL Rumah Sakit  

Hasan Sadikin Bandung. 

 

Kata Kunci: Nodul tiroid, Profil Penderita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Background: Thyroid nodules are common in clinical practice. They may be solitary 

within a “normal” thyroid gland or dominant within a multinodular goiter. The incidence of 

thyroid nodules has been on the rise in recent decades, mainly due to the wider use of 

neck imaging. Therefore, the incidental finding of a thyroid nodule in an asymptomatic 

patient is not rare. The differential diagnosis of a thyroid nodule is crucial, as malignancy 

necessitates surgery, while strict patient follow-up is necessary in the case of benignity. 

Fine-Needle Aspiration biopsy is considered to be the “gold standard” in the selection of 

patients for surgery. Surgery is mandatory in cytologically malignant nodules or in cases 

suspicious for malignancy. The definite diagnosis and consequent therapy is based on 

the histological findings after surgery. 

 

Aims: Of this research is to ascertain the Profile of Thyroid Nodule Patients in 

Otorhinolaringology-Head and Neck Surgery Departement Hasan Sadikin General 

Hospital, Bandung, Indonesia in January 2013- July 2015  

 

Methods: A descriptive method from medical records of thyroid nodule patients that used 

the total sampling method. Spesific characteristic studied were gender, age, FNAB, size 

of the tumor, and histological type.  

 

Results: Fourty samples of the study were diagnosed as thyroid nodule, 30 (75%) cases 

were benign neoplasms, while 10 (25%) cases were malignant neoplasms. Thyroid 

nodule are more common in women 30 (75%) cases than men 10 (25%) cases, and the 

group age 19-40 years 13 cases (32,5%), 41-60 years 20 cases (50%), and 61-80 years 

7 cases (17,5%). FNA follicular thyroid 9 cases (22,5%), Adenomatous Goiter 6 case 

(15%), and undiff Thyroid carcinoma 13 case (32,5%). Size more than 5 cm 20 cases 

(50%) and less than 5 cm 15 cases (37,5%). 

 

Conclusion: Based on these results, it is expected to be a reference source of reading 

material and general profile of patients with benign and malignant lesions of the thyroid in 

ORL-HNS Hasan Sadikin Hospital bandung. 
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Pendahuluan 
 

Tumor adalah pertumbuhan abnormal jaringan, sel-sel berkembang biak secara 

berlebihan dan tidak terkendali. Sebuah tumor diklasifikasikan ganas jika menginfiltrasi 

jaringan di sekitarnya dan mulai bermetastasis, dikenal sebagai karsinoma. Kanker tiroid 

adalah suatu keganasan pada tiroid yang memiliki 4 tipe ; papiler, folikuler, anaplastik 

atau meduler. Kanker jarang menyebabkan pembesaran kelenjar, lebih sering 

menyebabkan pertumbuhan kecil (nodul) di dalam kelenjar.  Sebagian besar nodul tiroid 

bersifat jinak dan biasanya kanker tiroid bisa disembuhkan. Kanker tiroid seringkali 

membatasi kemampuan menyerap yodium dan membatasi kemampuan menghasilkan 

hormon tiroid; tetapi kadang kanker menghasilkan cukup banyak hormon tiroid sehingga 

sering terjadi hipertiroidisme. Nodul tiroid cenderung bersifat ganas jika: hanya ditemukan 

satu scanning tiroid menunjukkan bahwa nodul tidak berfungsi nodulnya padat dan isinya 

bukan cairan (kistik) nodulnya keras pertumbuhannya cepat
 1, 

Prevalensi angka kejadian pada nodul tiroid adalah Penyakit nodul kelenjar tiroid umum 

ditemukan dimasyarakat. Risiko untuk mengalami nodul tiroid diperkirakan sebesar 5 – 

10 % dan lebih sering ditemukan pada wanita dibandingkan pria. Walaupun secara 

umum sering ditemukan, namun keganasan kelenjar tiroid hanya terjadi pada sekitar 

0,004% dari populasi setiap tahun atau sebanyak 12.000 kasus baru pertahun. 

Pendekatan rasional dalam penatalaksanaan nodul tiroid didasarkan kepada 

kemampuan untuk membedakan kasus jinak yang lebih banyak ditemukan dari kasus 

ganas dengan cara yang mudah dan murah.2,3 

Sedangkan pada kanker tiroid adalah 60-70% jenis papiler. 2-3 kali lebih sering terjadi 

pada wanita.Kanker papiler lebih sering ditemukan pada orang muda, tetapi pada usia 

lanjut kanker ini lebih cepat tumbuh dan menyebar. Resiko tinggi terjadinya kanker 

papiler ditemukan padaorangyang pernah menjalani terapi penyinaran di leher. 

Kanker ini diatasi dengan tindakan pembedahan, yang kadang melibatkan pengangkatan 

kelenjar getah bening di sekitarnya. Nodul dengan diameter lebih kecil dari 1,9 cm 

diangkat bersamaan dengan kelenjar tiroid di sekitarnya, meskipun beberapa ahli 

menganjurkan untuk mengangkat seluruh kelenjar tiroid.4,5 

Evaluasi diagnostik 

Anamnesis dan pemeriksaan fisik yang teliti merupakan dasar penatalaksanaan nodul 

tiroid. Ada beberapa patokan dalam anamnesis dan pemeriksaan fisik yang mendukung 

kemungkinan kearah keganasan pada nodul tiroid, yaitu antara lain : Usia kurang dari 20 

tahun atau lebih dari 70 tahun, jenis kelamin pria disertai gejala-gejala disfagi atau 

disfoni, adanya riwayat radiasi leher, adanya riwayat karsinoma tiroid sebelumnya ,nodul 

yang padat, keras dan sulit digerakkan, adanya limfadenopati servikal 

Beberapa patokan yang mengarahkan diagnosis nodul tiroid jinak, antara lain: ada 

riwayat keluarga menderita penyakit otoimun (Hashimoto thyroiditis), ada riwayat 

keluarga menderita nodul tiroid jinak, adanya disfungsi hormone tiroid (hipo atau 



hipertiroidisme), nodul yang disertai rasa nyeri, nodul yang lunak dan mudah digerakkan, 

struma multinodosa tanpa adanya nodul yang dominan 

Evaluasi laboratorik  

Tahap awal pemeriksaan laboratorium yang sangat penting dilakukan adalah TSH 

sensitive (TSHs), untuk menjaring adanya hipertiroidisme atau hipotiroidisme, disamping 

pemeriksaan kadar T4 dan T3 serum (bila kadar TSH berada dalam batas normal rendah 

atau normal tinggi). Pada kebanyakan kasus nodul tiroid soliter, kadar TSH berada dalam 

batas normal. Pada keadaan ini tidak diperlukan pemeriksaan laboratorium tambahan 

kecuali bila ada kecurigaan terhadap penyakit otoimun (Hashimoto thyroiditis). Bila 

terdapat riwayat keluarga atau pada pemeriksaan fisik ditemukan kecurigaan terhadap 

Hashimoto thyroiditis, maka perlu dilakukan pemeriksaan kadar anti-TPO antibody dan 

anti-Tg antibody. Namun adanya Hashimoto thyroiditis tidak menutup kemungkinan untuk 

terjadinya keganasan. 

Studi pencitraan (imaging studies)  

Pada beberapa rumah sakit, scanning tiroid merupakan studi pencitraan yang rutin 

dilakukan sebagai evaluasi awal terhadap nodul tiroid. Teknik ini dilakukan untuk 

membedakan nodul tiroid sebagai hot, warm atau cold nodule berdasarkan ambilan 

terhadap isotop radioaktif. Hot nodule menunjukkan nodul yang berfungsi secara otonom, 

warm nodule menunjukkan fungsi tiroid yg normal sedangkan cold nodule menunjukkan 

jaringan tiroid yang hipofungsi atau non fungsional. Hot nodule jarang mengalami 

keganasan, sedangkan warm atau cold nodule mempunyai kecenderungan ganas pada 5 

sampai 8 % kasus. Dengan berkembangnya teknologi pencitraan, maka USG saat ini 

merupakan teknik yang sangat sensitive dalam menentukan ukuran dan jumlah nodul 

tiroid. Namun USG tidak dapat membedakan antara nodul tiroid jinak maupun ganas, 

serta tidak dianjurkan untuk digunakan sebagai bagian rutin dari evaluasi diagnosis awal 

nodul tiroid soliter. Ultrasonografi tiroid baru bermanfaat dalam kasus2 tertentu bila 

digunakan sebagai pemandu pada biopsi Aspirasi Jarum Halus (BAJAH). CT scan atau 

MRI juga tidak dianjurkan untuk evaluasi awal karena biayanya mahal. Kedua 

pemeriksaan ini baru bermanfaat dalam mengevaluasi adanya massa tiroid substernal. 

Biopsi Aspirasi Jarum Halus (BAJAH) atau (Fine-needle aspiration biopsy = FNAB) 

Biopsi Aspirasi Jarum Halus (BAJAH) merupakan tahapan paling penting dalam evaluasi 

diagnostik nodul tiroid. Saat ini sejumlah studi membuktikan bahwa BAJAH merupakan 

prosedur diagnostik yang sangat akurat, dengan sensitivitas lebih dari 80 % serta 

spesifisitas lebih dari 90%. Ketepatan BAJAH dalam menegakkan diagnosis nodul tiroid 

sangat tergantung dari ketrampilan dokter dalam melakukan biopsi dan pengalaman 

serta penilaian dari ahli sitopatologi. BAJAH juga sangat murah bila dibandingkan dengan 

pemeriksaan pencitraan dan USG. Beberapa studi melaporkan bahwa penggunaan 

BAJAH sebagai pemeriksaan rutin dalam megevaluasi nodul tiroid dapat mengurangi 

angka kebutuhan tiroidektomi diagnostik sebesar 20 sampai 50%, sementara hasil 



diagnosis yang mendukung kearah keganasan pada spesimen jaringan tiroid melalui 

BAJAH meningkat sebesar 15 sampai 45%. Hasil pemeriksaan sitopatologi dari BAJAH 

dapat mendiagnosis nodul tiroid dalam beberapa kategori, antara lain : ganas, jinak, 

tiroiditis, neoplasma follikuler, suspicious atau non diagnostik. Pada kategori ganas, 

BAJAH dapat membedakan karsinoma papiller, karsinoma meduller, karsinoma 

anaplastik dan karsinoma metastatik ke kelenjar tiroid serta limfoma maligna. 

BAJAH juga dapat membantu menegakkan diagnosis nodul koloid, Hashimoto thyroiditis 

dan subacute thyroiditis. Salah satu kelemahan BAJAH adalah bila hasil aspirasi 

menunjukkan keadaan hiposeluler dan pada aspirat yang banyak mengandung sel-sel 

folikel. Aspirat yang hiposeluler dapat terjadi pada nodul kistik atau berhubungan dengan 

kesalahan teknik biopsy. Untuk mengurangi kemungkinan kesalahan, sebaiknya BAJAH 

dilakukan dengan bimbingan atau panduan USG. Aspirat yang banyak mengandung sel-

sel folikel menunjukkan adanya neoplasma folikuler, namun BAJAH tidak dapat 

membedakan antara neoplasma folikuler jinak dan neoplasma folikuler ganas. Disamping 

itu aspirat yang banyak mengandung sel-sel Hurthle dapat menunjukkan neoplasma sel 

Hurthle jinak atau ganas serta beberapa kasus tiroiditis Hashimoto. 

Penatalaksanaan  

Hal yang paling penting dalam melakukan evaluasi diagnosis nodul tiroid soliter meliputi 

anamnesis dan pemeriksaan fisik yang teliti, pemeriksaan kadar TSH serta BAJAH. 

Penatalaksanaan selanjutnya sangat tergantung dari hasil diagnosis sitopatologi dari 

spesimen yg diperoleh melalui BAJAH. Bila hasilnya menunjukkan keganasan maka 

merupakan indikasi untuk tindakan operatif, kecuali pada limfoma maligna yang tidak 

memerlukan tindakan operatif serta pada karsinoma anaplastik. Pada kebanyakan kasus 

nodul tiroid jinak sebaiknya dilakukan pemantauan secara periodik tanpa harus selalu 

dirujuk kebagian bedah. Walaupun angka kejadian false-negative dari hasil BAJAH 

rendah, namun kebanyakan dokter merekomendasikan FNA ulang untuk konfirmasi 

diagnosis 6 sampai 12 bulan setelah diagnosis nodul tiroid jinak ditegakkan atau bila 

terjadi perubahan karakteristik nodul pada pemantauan. Tindakan operatif terhadap nodul 

tiroid jinak diindikasikan pada pasien2 yang mempunyai gejala-gejala seperti disfagi atau 

disfoni yang menunjukkan adanya penekanan jaringan sekitar atau bila ada alasan 

kosmetik. Bila hasil aspirasi non diagnostik, perlu dilakukan aspirasi ulang yang 

sebaiknya dibawah bimbingan USG. Nodul tiroid yang pada hasil aspirasi ulang masih 

menunjukkan hasil non diagnostik, mungkin perlu dirujuk kebagian bedah untuk tindakan 

operatif.
6,7,8 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik pasien nodul tiroid di poli THT-KL 

Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Sejak januari 2013 sampai juli 2015. 
 

Metode 

Populasi penelitian adalah seluruh data rekam medis penderita Nodul Tiroid 

selama Januari 2013 sampai Juli 2015 yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi, dan 

sampel diambil dengan metode consecutive sampling.  



Hasil 

Dari 40 sampel penelitian yang terdiagnosa sebagai neoplasma tiroid, 30 kasus 

merupakan neoplasma jinak sedangkan 10 kasus merupakan neoplasma ganas. 

Neoplasma tiroid lebih banyak ditemukan pada perempuan (30 kasus) daripada laki-laki 

(10 kasus), dan lebih banyak ditemukan pada kelompok usia 41-50 tahun (30 kasus). 

Sub-tipe karsinoma tiroid yang paling banyak adalah jenis karsinoma folikuler tiroid (25 

kasus). 

 
Characteristic Evaluable Thyroid Nodule Patient 

Characteristic Age Group Persentase 
(%) 

Total 
Cases Female  Male 

Age 
a. 19-40 years 
b. 41-60 years 
c. 61-80 years  

   
32,5 
50 

17,5 

 
13 
20 
7 

Sex 30 10 75              25 40 

FNA 
a. Follicular 

Thyroid 
b. Adenomatous 

Goiter  
c. Undiff 

Thyroid 
Carcinoma  

   
22,5 

 
15 
 

32,5 

 

Size 
a. < 5 cm 
b. > 5 cm 

   
50 

37,5 

 

 

 
DISKUSI 

Hal yang paling penting dalam melakukan evaluasi diagnosis nodul tiroid soliter 

meliputi anamnesis dan pemeriksaan fisik yang teliti, pemeriksaan kadar TSH serta 

BAJAH. Penatalaksanaan selanjutnya sangat tergantung dari hasil diagnosis sitopatologi 

dari spesimen yg diperoleh melalui BAJAH. Bila hasilnya menunjukkan keganasan maka 

merupakan indikasi untuk tindakan operatif, kecuali pada limfoma maligna yang tidak 

memerlukan tindakan operatif serta pada karsinoma anaplastik. Pada kebanyakan kasus 

nodul tiroid jinak sebaiknya dilakukan pemantauan secara periodik tanpa harus selalu 

dirujuk kebagian bedah. Walaupun angka kejadian false-negative dari hasil BAJAH 

rendah, namun kebanyakan dokter merekomendasikan FNA ulang untuk konfirmasi 

diagnosis 6 sampai 12 bulan setelah diagnosis nodul tiroid jinak ditegakkan atau bila 

terjadi perubahan karakteristik nodul pada pemantauan. Tindakan operatif terhadap nodul 

tiroid jinak diindikasikan pada pasien2 yang mempunyai gejala-gejala seperti disfagi atau 

disfoni yang menunjukkan adanya penekanan jaringan sekitar atau bila ada alasan 

kosmetik. Bila hasil aspirasi non diagnostik, perlu dilakukan aspirasi ulang yang 

sebaiknya dibawah bimbingan USG. Nodul tiroid yang pada hasil aspirasi ulang masih 

menunjukkan hasil non diagnostik, mungkin perlu dirujuk kebagian bedah untuk tindakan 

operatif.
9,10,11,12 



 

Pada penelitian ini diharapkan dapat ditemukan karakteristik angka kejadian  pada 

daerah jawa barat khususnya pada pasien yang datang berobat ke RS Hasan Sadikin 

Bandung.  

Simpulan/saran 

Ternyata pada penelitian ini didapatkan karakteristik insiden dari nodul tiroid 

adalah terbanyak merupakan jenis jinak dengan jenis kelamin tertinggi pada wanita, 

sedangkan nodul tiroid yang jenis ganas didapatkan angka tertinggi pada jenis kelamin 

laki-laki. Usia tertinggi pada dekade 3 dan 4. Dan sub tipe yang terbanyak pada jenis 

folikuler. Dengan perkembangan teknologi pencitraan, terjadi peningkatan temuan nodul 

tiroid secara insidental yang sebelumnya tidak teraba pada pemeriksaan fisik. Bila pada 

anamnesis dan pemeriksaan fisik tidak menunjukkan kecurigaan kearah ganas, 

sebaiknya dilakukan pemantauan dengan USG resolusi tinggi secara periodik. Pasien 

dengan nodul tiroid soliter yang disertai penurunan kadar TSH, yang menunjukkan 

adanya hipertiroidisme atau hipertiroidisme subklinis, tidak memerlukan pemeriksaan 

BAJAH. Pada beberapa kasus perlu dipertimbangkan untuk diberikan terapi iodine-131 

atau intervensi bedah. 
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