
KATALOG  

 

Profil Perpustakaan Politeknik Al Islam Bandung 
Tahun 2015 

55 

 

 

611 BUD a 

Anatomi Tubuh Manusia 

Budiono, Setiadi 

Bekasi : Laskar Aksara, 2013 . 

118 hlm  .; 29 cm  

 

Buku “Anatomi Tubuh Manusia” ini membahas semua organ yang ada dalam tubuh manusia, mulai 

dari organ yang terkecil hingga yang paling besar. Buku ini juga membahas gangguan-gangguan atau 

kelainan atau penyakit yang sering menyerang pada setiap organ tubuh yang ada sehingga gangguan-

gangguan atau kelainan atau penyakit tersebut dapat diketahui sejak dini. Buku inipun disusun dengan 

bahasa yang mudah dimengerti oleh orang awam secara sistematis dan urut, mulai dari sistem syaraf, 

sistem indera, sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem ekskresi, sistem 

reproduksi dan organ lainnya. 
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616.075 4 COR m 

Mengenali Pola Foto-Foto Diagnostik 

Corr, Peter 

Jakarta : EGC, 2010 

xi, 201 hlm .; 29 cm  

 

Buku ini disusun oleh sekelompok ahli pencitraan diagnostic internasional yang khusus bekerja 

dengan berbagai masalah yang ditemui di rumah sakit dan klinik kecil dan sedang, yang 

mempunyai sumberdaya manusia dan teknis yang terbatas. Buku ini merupakan bagian dari 

serangkaian dokumen WHO yang dikembangkan di bawah naungan Global Steering Group for 

Education and Training In Diagnostic Imaging.  

Buku ini terutama ditulis untuk para radiographer dan teknisi radiologi, tetapi dapat bermanfaat 

juga bagi para profesional kedokteran lain yang merujuk pasien untuk mendapatkan pencitraan 

diagnostic dan akhirnya juga harus menjalankan dan menginterprestasikan pemeriksan sinar-X. 

Buku ini difokuskan pada bagaimana melaksanakan pemeriksaan radiografi, mengapa pemeriksaan 

itu diperlukan dan bagaimana menetapkan dan mengintreprestasikan beberapa kondisi medis yang 

sangat umum.  
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611 MAS b 

Buku Ajar Anatomi dan Fisiologi Dasar : Aplikasi Model Pembelajaran Peta Konsep 

Mashudi, Sugeng 

Jakarta : Salemba Medika , 2011 

xii, 118 hlm .; 24 cm 

 

Buku Ajar Anatomi dan Fisiologi Dasar Aplikasi Pembelajaran Peta Konsep mempelajari anatomi 

dan fisiologi dasar dari berbagai sistem tubuh manusia. Metode pembelajaran peta konsep yang 

dipergunakan dalam pembahasan materi dapat memberikan kemudahan dalam mempelajarinya. 

Selain itu materi yang diberikan juga dilengkapi ilustrasi-ilustrasi serta diagram terkait sistem yang 

sedang dibahas. 

Buku ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber yang dapat membantu para pembaca yang 

berlatar belakang kesehatan pada umumnya dan mahasiswa keperawatan pada khususnya. 
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616.075 72 SUH t 

Teknik Radiografi Tulang Ekstremitas Atas 

Suhartono – Putra Syarif Hidayat 

Jakarta : EGC, 2004 

viii, 157 hlm .; 21 cm 

 

Buku ini satu-satunya referensi bagi mahasiswa yang memerlukan pengetahuan teknik radiografi, 

khususnya radiografi Tulang Ekstremitas Atas. Buku ini disusun dan dilengkapi dengan materi, 

gambar dan hasil pencitraan yang pada akhirnya akan mendukung penguasaan materi radiografi tulang 

ekstremitas atas. 

Buku ini diperkaya dengan materi terminology radiografi; radiografi tulang tangan, jari-jari tangan, 

dan tulang pergelangan tangan; radiografi tulang lengan bawah, sendi siku dan lengan atas; dan 

radiografi sendi dan tulang gelang bahu.  
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615.842 SUS r 

RADIOTERAPI : Dasar-dasar Radioterapi Tata Laksana Radioterapi Penyakit Kanker 

R.Susworo 

Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2006 

vii, 192 hlm .; 24 cm  

 

Sebagai salah satu ilmu dalam pengobatan onkologi yang relative baru dibandingkan dengan 

mitranya ilmu bedah, radioterapi masih perlu untuk disosialisasikan baik ke arah horizontal 

maupun vertical. Buku ini bertujuan untuk memberikan informasi berdasarkan kepustakaan, 

evidence based, pengalaman dilapangan dan dari berbagai diskusi. Selain untuk dapat digunakan 

secara praktis dalam penanganan kasus-kasus radioterapi dan onkologi juda pada bagian tertentu 

sebagai pengenalan bagi mereka yang benar-benar baru dibidang ini.  
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615.84 PAT l 

Lecture Notes Radiologi 

Patel, Pradip L 

Jakarta: Erlangga, 2007 

vi, 307 hlm .; 24 cm  

 

Lecture Notes Radiologi merupakan buku teks ringkas tentang intepretasi radiologi yang menyajikan 

pengetahuan dasar yg sangat esensial bagi mahasiswa kedokteran dan orang yg bekerja dibagian 

radiologi. Buku ini berisi petunjuk pemahaman mendasar pada radiologi, dengan menfokuskan pada 

kondisi-kondisi yang sering ditemui oleh dokter muda. 

Lecture Notes Radiologi memberikan penekanan pada penyakit yang sering terlihat pada pemeriksaan 

sinar-X biasa dan kontras, dengan catatan-catatan tambahan untuk pemeriksaan penunjang lanjutan 

menggunakan teknik-teknik pencitraan USG, CT dan MRI. Buku ini juga sangat tepat digunakan 

sebagai peninjauan ulang sebelum menghadapi ujian akhir. 
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617.510 7 ADA b 

BOIES: Buku Ajar Penyakit THT 

Adams, George L – Boies, Lawrence R – Higler, Peter A 

Jakarta: EGC, 1997 

xvi, 538 hlm .; 26 cm  

 

BOIES merupakan nama yang identik dengan textbook ilmu penyakit THT. Penerjemahan kedalam 

bahasa Indonesia  merupakan upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih baik bagi pembaca. 

Buku ajar ini membahas secara luas topik-topik dalam bidang penyakit THT dan dilengkapi dengan 

gambar serta ilustrasi untuk memudahkan pengertian dan pemahaman yang lebih mendalam. 

Pembagian yang tersusun secara sistematik, disertai patofisiologi serta teknik pemeriksaan rinci, 

menjadikan buku ini layak dipakai sebagai suatu pegangan bagi mahasiswa kedokteran, reiden 

dibagian penyakit THT, dan juga sebagai referensi bagi dokter umum. 

BOIES Buku Ajar Penyakit THT tidak diragukan lagi keandalannya sebagai buku pegangan wajib. 

 

 

 



KATALOG  

 

Profil Perpustakaan Politeknik Al Islam Bandung 
Tahun 2015 

62 

 

 

616.855 SAR t 

Terapi Wicara 

Sardjono 

Jakarta : Departemen Pendidikan Tinggi – Dirjen Pendidikan Tinggi, 2005 

ix, 327 hlm .; 24 cm 

 

Buku ini membahas tentang peranan bahasa dan bicara bagi kehidupan sehari-hari. Perkembangan 

bicara dan bahasa anak normal, macam-macam kelainan bicara dan bahasa, kajian fonologi 

sebagai landasan terapi wicara, serta pelaksanaan terapi wicara. Buku ini sebagai referensi dalam 

mempelajari, memahami dan terampil menerapkan terapi bagi anak-anak berkebutuhan khusus 

(anak-anak luar  biasa yang mempunyai kelainan atau gangguan bicara) atau anak-anak/ orang 

normal yang mempunyai kelainan dan gangguan bicara.  
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616.31 GRO d 

DYSPHAGIA : Clinical  Management  in Adult and Children 

Groher, Michael E – Crary, Michael A 

Missouri : Mosby Elsevier, 2010 

xi, 336 hlm .; 27 cm  

 

Disfagia : Manajemen klinis pada orang dewasa dan anak-anak. Dari diagnosis untuk treatment. 

Pengguna teks ini ramah adalah harus memiliki sumber daya disfagia. 

Cakupan disfagia komprehensif membantu Anda memberikan perawatan yang paling efektif untuk 

pasien dari berbagai usia. Dimulai dengan terminologi, definisi dan anatomi dan fisiologi menelan 

normal. Diskusi kemudian pindah ke informasi lebih rinci tentang berbagai jenis swallowing. 

Dysphagia teratur juga termasuk yang terbaru dan prosedur dalam evaluasi klinis. Konten gizi dan 

menyusui, Ethical pertimbangan, dan praktek berbasis bukti mempersiapkan Anda untuk sukses di 

lapangan. 
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616.855 207 2 ZUW p 

Penerapan Metode Terapi Intonasi Melodi untuk Meningkatkan Kemampuan Menamai 

Tingkat Kata Benda Kasus AFASIA BROCA PASCA GLOBAL Usia 51 Tahun Jenis 

Kelamin Laki-laki di Laboratorium Terapi Wicara  Politeknik Al Islam Bandung 

Zuwita, Mirna  

Bandung : Politeknik Al Islam , 2013 

xi, 123 hlm + 17 lampiran.; 29 cm  

Afasia Broca bisa muncul sebagai Afasia akut, seringkali mula-mula berkembang dari Afasia 

Global dalam jangka waktu beberapa bulan bahkan beberapa tahun. Afasia Broca ditandai dengan 

kesulitan menirukan ucapan dan menemukan kata-kata yang tepat. 

Dalam studi kasus ini, klien usia 51 tahun dengan diagnose Afasia Broca Pasca Global  menerima 

penanganan Terapi Intonasi Melodi  dengan frekuensi 20 kali pertemuan, evaluasi menunjukan 

kemajuan pada kemampuan menamai kata sebanyak 73 %. 

Sebagai kesimpulan, Terapi Intonasi Melodi cukup berhasil pada klien ini dengan Afasia Broca 

Pasca Global untuk meningkatkan kemampuan menamai kata. 
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616.96 KOE p 

Parasitologi Medis (Medical Parasitology) 

Koes Irianto 

Bandung : AlfaBeta, 2013 

xii, 552 hlm .; 24 cm  

 

Buku ini mengkaji beberapa parasite yang akan mengancam kesehatan manusia, seperti penyakit 

jamur atau cendawan, penyakit Protozoa, penyakit cacing (vermes), penyakit Antropoda. Tinjauan 

terbatas pada aspek kedokterannya, yang mempersoalkan masalah patologi, simtomalogi, 

diagnosis, dan pencegahan penyakit yang disebabkan oleh parasit.  
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362.11 ADI m 

Manajemen Administrasi Rumah Sakit 

Aditama, Tjandra Yoga 

Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2010. 

xiii, 335 hlm .; 25 cm  

 

Buku manajemen administrsi rumah sakit, memberikan uraian guna memenuhi tantangan 

perkembangan Rumah Sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan yang semakin kompleks: 

perlunya mengikuti kemajuan teknologi kedokteran, perkembangan pola penyakit, dan harapan 

masyarakat, sehingga kebutuhan manajemen yang andal di bidang SDM, pelayanan medik, logistik 

bahkan bahkan pemasaran. Buku ini penting bagi pejabat kesehatan, tenaga medis, manajer rumah 

sakit, mahasiswa kedokteran dan kesehatan masyarakat, dan masyarakat yang peduli akan 

peningkatan pelayanan kesehatan. 
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362.106 8 ALA m 

Manajemen Pelayanan Kesehatan  

Alamsyah, Dedi 

Bantul : Nuha Medika, 2011 

viii, 150 hlm.; 21 cm 

Buku Manajemen Pelayanan Kesehatan merupakan sebuah buku yang berupaya membahas secara 

terperinci berbagai pelayanan kesehatan. Pembahasan dalam buku ini dilakukan secara sederhana dan 

lugas sehingga mudah untuk dipahami oleh penggunannya. Kajian manajemen pelayanan kesehatan 

dalam buku ini sangat diperlukan oleh berbagai kalangan baik mahasiswa, praktisi maupun dosen, 

sebagai bahan referensi. Selain membahas tentang pelayanan kesehatan buku ini juga dilengkapi 

dengan materi asuransi kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan.  

Buku Manajemen Pelayanan Kesehatan sangat cocok  untuk dibaca oleh mahasiswa kesehatan dari 

berbagai jurusan seperti Kesehatan Masyarakat, Kedokteran, Farmasi, Keperawatan, Kebidanan, 

Pegawai Puskesmas, Pegawai RS, Pegawai Asuransi dan bagi masyarakat lain. 
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362.110 RUS s 

Sistem Informasi Manajemen  Yang Terintegrasi 

Rustiyanto, Ery 

Yogyakarta : Gosyen, 2011 

xvi, 150 .; 24 cm  

 

Dari waktu ke waktu ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang begitu juga dengan konsep 

SIM (Sistem Informasi Manajemen) yang selama ini yang kita kenal hanya sebagai ilmu yang 

digunakan dalam pengelolaan informasi secara umum. Tapi SIM juga sudah merambah didalam ilmu 

kesehatan khususnya Rumah Sakit. Seperti yang sudah kita kenal sebagai SIM RS (Sistem Informasi 

Manajemen Rumah Sakit). Buku ini mencakup materi tentang: Konsep dasar Sistem Informasi 

Manajemen, Peran sistem informasi dalam manajemen Rumah sakit, Sistem Informasi Manajemen 

Rumah Sakit yang terintegrasi, Sistem Informasi Billing Sistem meliputi : sistem informasi registrasi, 

poliklinik, gawat darurat, laboratorium, radiology, kamar operasi, rawat inap, rehab medik. 

Sistem Informasi Farmasi (gudang & apotek), Sistem Informasi Rehab Medik, kepegawaian, 

Keuangan & Akuntansi, Summary Eksekutif, Administrator, Penunjang (Gizi, kamar jenazah, 

Laundry, pemasaran RS), Analisa dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. 
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651.3 MOE a 

Administrasi Perkantoran 

Moekijat 

Bandung : Mandar Maju, 2008 

xvii, 162 hlm .; 23 cm  

 

Buku ini berbicara tentang hal-hal yang tercakup didalam masalah perkantoran. Pada bab-bab permulaan 

diuraikan tentang hakekat manajemen perkantoran, organisasi kantor , lingkungan dan kondisi-kondisi fisik. 

Selanjutnya dibahas juga tentang manajemen kepegawaian kantor yang meliputi derajat jabatan dan penilaian 

kecakapan pegawai, skala gaji, dan kesejahteraan, pengusahaan tenaga kerja, kenaikan pangkat dan latihan, 

pencatatan waktu dan juga pemutusan hubungan kerja. 

 Pada bagian akhir buku ini juga membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan kantor, dalam arti 

kantor yang dinamis. Tercakup dalam bagian ini prosedur perkantoran, pengawasan pekerjaan, mesin-mesin 

kantor, faktur-faktur, sistem upah, surat-surat, alat tulis menulis dan lain-lain. 

Mengingat banyaknya hal yang dikemukakan, maka pembahasan dibatasi pada hal-hal yang tepenting saja.  

Dengan demikian para pembaca buku ini akan mengetahui banyak hal disekitar administrasi perkantoran. 
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177.107 WAR p 

Penerapan Kode Etik Rumah Sakit Bab III Pasal 9 Tentang Hak-hak Pasien 

WARDHANI, Meigirda Aldini 

Bandung : Politeknik Al Islam, 2008 

xv, 57 hlm .; 27 cm  

 

Tugas akhir ini berjudul “Penerapan Kode Etik Rumah Sakit Bab III Pasal 9 Tentang Hak-hak Pasien “ 

dengan melakukan studi kasus di instalasi Rawat Inap kelas III Rumah Sakit Al Islam Bandung  

Tujuan dari pembuatan dari tugas akhir ini adalah untuk mengetahui apakah Rumah Sakit Al Islam menerapkan 

hak asasi pasien di kelas III ? lalu untuk mengetahui bagaimana pihak Rumah Sakit Al Islam menerapkan hak 

asasi tersebut? 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode studi kasus di Rumah Sakit Al Islam melalui pendekatan 

deskriptif analitif. Dengan menggunakan instrument penyebaran angket (kuisioner), wawancara dan studi 

pustaka. Hal ini dilakukan untuk menggali informasi dan menjaring responden pasien di rawat inap selama 

periode September 2008. 

Dari hasil proses penelitian yg dilakukan dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pasien di rawat inap RSAI 

Bandung tanpa disadarai sudah merasakan adanya hak pasien. Tetapi pasien tidak mendapatkan informasi atau 

penjelasan mengenai hak pasien tersebut, karena kurangnya sosialisasi tentang hak pasien tersebut.  
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297.309 598 ELM p 

Parasit Akidah : Pertimbangan Agama-agama Kultur dan Pengaruhnya Terhadap Islam di 

Indonesia 

El Marzdedeq, A.D 

Bandung : Sygma Creative Media, 2014 

xvii, 354 hlm .; 24 cm  

 

Buku ini membawa anda untuk lebih mengenali dan mendalami ajaran-ajaran non muslim yang sediki 

banyak telah mengotori kemurnian akidah dan ibadah islam. Semoga buku ini dapat menggugah kita 

semua agar bisa memurnikan kembali praktik ajaran kita, membersihkan dan membebaskan diri kita 

dari bid’ah, khurafat dan takhayul.  
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297.312 ABD a 

Asmaul Husna Effects : Kedahsyatan Asmaul Husna dalam Meraih Kebahagiaan dan 

Kesuksesan Hakiki 

     Abdurrahim, Sulaiman – Fawwaz, Abu 

Bandung : Sygma Publishing, 2008. 

xx, 412 hlm .; 24 cm 

 

Allah memperkenalkan dirinya melalui nama dan sifat-sifatnya: Asmaul Husna. Jika kita ingin 

mengenal Allah Swt, kenalilah nama dan sifat-sifat-Nya tersebut. Dengan demikian semoga kita 

menjadi lebih mencintai-Nya dan mendapat kecintaan-Nya. 

Asmaul Husna Effects berusaha mengungkap keindahan dibalik nama-nama Allah yang begitu 

indah. Buku ini adalah sebuah panduan yang akan menemani anda berdzikir, membimbing anda 

menjalani hidup dibawah naungan nama-nama indah-Nya, serta menuntun anda menggapai 

kesuksesan dunia dan akhirat.  
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297.642 MUH k 

Khadijah : The True Love Story of Muhammad 

Muhammad, Abdul Mun’im 

Jakarta : Pena Pundi Aksara 

x, 361 hlm .; 24 cm  

 

Tak dapat dimungkiri Khadijah Istri Rasulullah saw., merupakan sosok yang fenomenal. Bukan saja 

memiliki perilaku yang mulia, Khadijah juga merupakan sosok yang cerdas dengan ketabahan yang 

luar biasa. 

Ia rela mengorbankan seluruh harta dan jiwanya untuk   dakwah Rasulullah. Dengan kematangan, 

kebijaksanaan dan integritas dirinya Khadijah menyokong membangkitkan tekad dan mengorbankan 

semangat dakwah Rasulullah. 

Jika ada wanita yang langsung menerima salam dari Allah, maka Khadijah lah orangnya. Peristiwa itu 

terjadi ketika Jibril mendatangi Rasulullah, Allah menjaga diri Khadijah dari segala cela, sehingga 

penduduk Mekah menjulukinya sebagai “Wanita Suci” 
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344.032 026 IND u 

Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan &  Undang-Undang RI Nomor 44 

Tahun 2009 tentang Rumah sakit 

Bandung : Citra Umbara, 2013 

vi, 491 hlm .; 18 cm  

 

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur yang diwujudkan sesuai dengan cita-cita 

bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan pembukaan Undang-undang dasar 

1945. 

Dalam rangka implementasi paradigma kesehatan dibutuhkan sebuah undang-undang yang 

berwawasan sehat, bukan  undang-undang yang berwawasan sakit yang relevan dengan upaya untuk 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tersebut. Undang-undang tersebut memuat ketentuan yang 

menyatakan bahwa bidang kesehatan sepenuhnya diserahkan kepada daerah masing-masing yang 

setiap daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan menyelenggarakan seluruh aspek kesehatan.  

Buku ini berisi tentang Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-

Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit serta dilengkapi dengan peraturan-peraturan 

lainnya yang berhubungan dengan kesehatan. 
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898.3 HOS k 

The Kite Runner 

Hosseini, Khaled 

Bandung : Qanita , 2013 

492 hlm .; 20 cm  

 

The Kite Runner adalah sebuah kisah penuh kekuatan tentang persaudaraan, kasih sayang, 

pengkhianatan dan penderitaan. Khaled Hosseini dengan brilian menghadirkan sisi-sisi lain 

Afghanistan, negeri indah yang hingga kini menyimpan duka. Ditengah belantara puing di kota Kabul, 

akankah Amir menemukan kebahagiaan yang kelak menyapu kesedihannya ? 

Bacalah buku tentang  “The Kite Runner”. 
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959.8 SHI p 

Pahlawan – pahlawan  Belia : Keluarga Indonesia dalam  Politik 

Shiraishi, Saya Sasaki 

x, 290 hlm .; 21 cm  

Menurut buku ini, terutama pada masa orde baru, merupakan dunia koneksi yang maha besar dan 

rumit. Orang–orang di Jakarta, misalnya membagi masyarakat dalam dua kategori: kenalan dan orang 

tidak kenal. Dianggap kenalan berarti seseorang akan masuk dalam  perluasan jaringan keluarga, 

sekalipun orang tersebut tidak terikat hubungan darah ataupun perkawinan. Dalam dunia itu, hanya 

ada satu hubungan : hierarki bapak/ibu-anak. Selama berkuasa, Soeharto menempatkan diri sebagai 

Bapak Tertinggi (Supreme Father) bagi para bawahan dan rakyatnya. Orde baru memerintah Negara 

dan membentuk bangsa tak ubahnya sebuah keluarga yang harmonis. Dengan demikian mungkinkah si 

anak melawan bapaknya? Bila mungkin, faktor-faktor apa saja yang menyebabkannya? 

Membaca buku ini, Anda  tidak hanya makin dapat memahami asal-usul seluk beluk pola kekuasaan 

Orde Baru, tapi juga bahaya yang mengancam Indonesia pada masa transisi. Membaca buku ini, Anda 

juga seperti diajak bercermin lewat kehidupan sehari-hari.  
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323.6 DAR p 

Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan 

Darmadi, Hamid 

Bandung : AlfaBeta, 2010 

xiv, 470 hlm .; 24 cm  

 

Buku ini mencoba membedah masalah pendidikan kewarganegaraan, agar para pemuda, mahasiswa  

dan semua anak bangsa di negeri ini sadar, bangkit dan bangun membuka mata tentang, harkat, 

martabat, hak dan tanggung jawab sebagai warga Negara. 

Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan adalah kajian bidang ilmu yang mengupas hubungan antara 

warga Negara dengan Negara dalam konteks manusia dan lingkungan hidupnya serta masyarakat dan 

interaksi yang berkembang didalamnya. Manusia sebagai warga Negara berperan besar dalam 

perkembangan pendidikan kewarganegaraan sehingga perlu pemahaman antar keterkaitan warga 

Negara dengan Negara agar dapat mencapai taraf kehidupan kenegaraan yang lebih baik. Tujuan dari 

Pengantar  Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk menjelaskan fenomena yang ada dan dinamika 

yang berkembang  dalam masyarakat, pemerintahan dan ketatanegaraan.  


