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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Kandidosis adalah penyakit infeksi jamur yang bersifat akut atau subakut 

yang disebabkan oleh jamur genus Candida terutama Candida albicans dan dapat 

mengenai mulut, vagina, kulit, kuku, bronkhi atau paru, kadang-kadang dapat 

menyebabkan septikemia, endokarditis, atau meningitis. Sinonim dari kandidosis 

adalah kandidiasis dan moniliasis (Kuswadji, 2007). Penyakit yang disebabkan 

oleh spesies Candida yang menyerang kulit disebut sebagai kandidosis kutis. 

Infeksi Candida terjadi jika terdapat faktor yang menyuburkan pertumbuhannya 

atau ada yang memudahkan terjadi invasi jaringan karena daya tahan yang lemah 

dari pejamu. Faktor - faktor penyebab kandidiasis dibagi menjadi dua, yaitu faktor 

predisposisi endogen dan eksogen. Faktor predisposisi endogen seperti: perubahan 

fisiologik pada kehamilan, kegemukan, iatrogenik, endokrinopati, diabetes 

melitus (DM), penyakit kronik, umur dan imunologik. Faktor predisposisi 

eksogen seperti: iklim, kebersihan kulit, kebiasaan berendam kaki dan kontak 

dengan penderita (Mansjoer, 2000). 

Diabetes Melitus (DM) merupakan suatu sindrom klinik yang khas 

ditandai oleh adanya hiperglikemia yang disebabkan oleh defisiensi atau 

penurunan efektifitas insulin. Hiperglikemia kronik pada DM berhubungan 

dengan kerusakan jangka panjang, disfungsi atau kegagalan organ tubuh, terutama 

mata, ginjal, saraf, jantung dan pembuluh darah (Purnamasari, 2009).  

Saat ini DM menjadi salah satu ancaman utama bagi kesehatan umat 

manusia pada abad ke-21. World Health Organitation (WHO) membuat perkiraan 

bahwa pada tahun 2000 jumlah penderita diabetes diatas umur 20 tahun berjumlah 

150 juta orang dan dalam kurun waktu 25 tahun kemudian, pada tahun 2025, 

jumlah itu akan membengkak menjadi 300 juta orang (Suyono, 2009). Menurut 

Powers (2005) kejadian DM meningkat seiring bertambahnya usia. Pada tahun 

2000, prevalensi DM di dunia diperkirakan sebesar 0,19% pada orang usia kurang 
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dari 20 tahun dan 8,6% pada orang usia lebih dari 20 tahun, pada orang usia lebih 

dari 65 tahun prevalensi diabetes melitus sebesar 20,1%. Diketahui pada tahun 

2004 sekitar 3,4 juta orang meninggal akibat konsekuensi dari tingginya kadar 

gula darah pada orang yang menderita DM dan lebih dari 80% kematian tersebut 

terjadi di negara-negara  dengan pendapatan menengah ke bawah (WHO, 2011). 

Prevalensi mikosis superfisialis yang banyak dijumpai adalah pitiriasis 

versikolor, kandidosis, dan dermatofitosis. Di beberapa rumah sakit insidensi 

kandidiasis kutis dapat melampaui insidensi pitiriasis versikolor (Ujung pandang, 

Medan, Denpasar). Berbeda dengan laporan Budimulja Jakarta tahun 1989 dan 

Dhiana dkk tahun 1994 di Semarang yakni pitiriasis versikolor menempati urutan 

pertama disusul dengan dermatofotosis dan kandidiasis kutis. 

Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa terjadi abnormalitas sistem 

imun pada penderita DM dapat berakibat meningkatnya kejadian infeksi kulit 

(Shah & Hux, 2003). Tingginya kadar glukosa darah menyebabkan meningginya 

kadar glukosa kulit pada pasien diabetes melitus sehingga mempermudah 

timbulnya manifestasi kulit berupa dermatitis, infeksi bakterial , infeksi jamur, 

dan lain-lain (Djuanda, 2008). Kulit menjadi salah satu organ yang sering terkena 

dampak dari DM. Manifestasi kulit berupa infeksi menjadi salah satu komplikasi 

kronik yang sering terlihat pada pasien diabetes melitus (Shah & Hux, 2003). 

Menurut Abhishek (2010) infeksi pada kulit pada penderita DM sebanyak 31 % 

disebabkan paling sering oleh candida. Kondisi sel epitel dan mukosa pada 

penderita DM juga mengalami peningkatan adhesi terhadap beberapa 

mikroorganisme patogen seperti Candida albicans di mulut dan sel mukosa 

vagina serta Eschericia coli di sel epitel saluran kemih (Leonhardt & Heymann, 

2003). Penelitian di RSU Dr Soetomo Surabaya, diabetes melitus (DM) sebagai 

faktor resiko untuk terjadinya kandidiasis intertriginosa. Rata-rata pasien dengan 

diabetes melitus mempunyai resiko 3,26 kali lebih sering dari pada yang tidak ada 

riwayat diabetes melitus (Suisan, 2010). 

Berdasarkan fakta yang diungkapkan bahwa kondisi hiperglikemi kronik 

pada penderita DM merupakan faktor risiko terjadinya kandidiasis dan 

berdasarkan sumber dari RSUP Dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN 
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prevalensi DM menempati urutan ketiga penyakit terbanyak di Klaten tahun 2013 

(tidak dipublikasikan), dan menurut data dari dinas kesehatan jawa tengah pada 

tahun 2007 prevalensi DM di klaten menduduki peringkat kedua sejawa tengah, 

serta penelitian yang berkaitan dengan ini masih belum banyak, maka peneliti 

merasa perlu melakukan penelitian mengenai hubungan antara kandidiasis kutis 

dan penyakit diabetes melitus di RSUP Dr. SOERADJI TIRTONEGORO 

KLATEN. 

Beranjak dari permasalah  tersebut, peneliti ingin mengetahui dan 

menganalisa apakah ada hubungan penyakit diabetes melitus dengan infeksi 

kandidiasis di  RSUP Dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN karena dengan 

adanya faktor pencetus yang tinggi tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

“Apakah adahubungan penyakit Diabetes Melitus dengan infeksi kandidiasis kutis 

di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah mengetahuihubungan penyakit 

Diabetes Melitus dengan infeksi kandidiasis kutis di RSUP Dr. Soeradji 

Tirtonegoro Klaten 
2. Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui frekuensi kejadian kandidiasis kutis pada penderita 

Diabetes melitus di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Sebagai sumber data bagi Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten mengenai 

berapa angka penderita hubungan penyakit Diabetes melitus dengan 

infeksi Kandidiasis Kutis. 

2. Bagi peneliti, yaitu untuk menambah pengetahuan mengenai hubungan 

penyakit Diabetes Melitus dengan infeksi Kandidiasis Kutis. 



4 

 

3. Bagi peneliti lain, sebagai referensi untuk melakukan penelitian yang sama 

atau terkait. 

4. Bagi keluarga penderita Diabetes Melitus dapat menjadi masukan untuk 

meningkatkan kemampuan hidup sehat dan meningkatkan kebersihan 

kulit. 


