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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Diabetes melitus (DM) merupakan suatu kelompok penyakit metabolik 

dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi 

insulin, kerja insulin atau keduaduanya (ADA, 2010). Diabetes melitus secara 

klinis terdiri dari dua tipe utama, yakni DM tipe 1 yang disebabkan 

berkurangnya sekresi insulin, dan DM tipe 2 yang disebabkan akibat 

penurunan sensitivitas jaringan target terhadap efek metabolik insulin atau 

biasa dikenal dengan resistensi insulin. DM tipe 1 ditemukan lebih sedikit 

(10%) dibandingkan dengan DM tipe 2 (lebih dari 90%) dari seluruh kasus 

DM (Guyton & Hall, 2008). 

Prevalensi penyakit DM mengalami peningkatan di seluruh dunia. 

International Diabetes Federation (IDF) pada tahun 2015 menyebutkan ada 

sekitar 415 juta orang dewasa memiliki penyakit diabetes. Jumlah ini akan 

terus meningkat, diperkirakan pada tahun 2040 meningkat menjadi 642 juta 

penderita (IDF, 2015). Menurut Dinas Kesehatan Kota Surakarta (2014) 

jumlah penderita DM mencapai angka 31.002. Jika dihitung prevalensinya 

maka diperoleh angka sebesar 6.105 per 100.000 penduduk. Peningkatan 

insiden DM akan mempengaruhi peningkatan kejadian komplikasi kronik. 

Komplikasi kronik dapat terjadi khususnya pada pasien DM tipe 2 (Waspadji, 

2009). 

Penderita DM berisiko mengalami komplikasi kronik yang mencakup 

makrovaskular dan mikrovaskuler. Penderita DM dengan kadar glukosa darah 

yang tinggi lebih rentan mengalami berbagai infeksi, di antaranya infeksi 

saluran kemih dibanding dengan pasien yang tidak menderita DM (Black & 

Hawks, 2009). 

Infeksi saluran kemih (ISK) merupakan suatu respon inflamasi dari sel 

uroepitelium yang disebabkan adanya suatu invasi dari mikroorganisme 

(Basuki, 2014). Infeksi saluran kemih pada penderita DM disebabkan oleh 
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beberapa faktor risiko diantaranya yaitu usia, lamanya menderita DM, indeks 

massa tubuh, aktivitas seksual, dan upaya pengendalian diabetes. Penderita 

DM dengan pengendalian diabetes yang buruk umumnya akan menyebabkan 

terjadinya suatu infeksi saluran kemih (Putra, 2013). 

Infeksi saluran kemih pada pasien DM umumnya terjadi pada pasien 

dengan pengendalian DM yang buruk, atau dengan kata lain pengendalian 

glikemik yang buruk memperberat perkembangan infeksi (Black & Hawks, 

2009). Penelitian yang dilakukan di Amerika dalam Journal Of Diabetes and 

Its Complications (2014) menunjukkan bahwa subyek dengan DM tipe-2 

lebih mungkin mengalami ISK dibandingkan dengan subyek tanpa DM tipe-2 

(Lovre & Fonseca, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Saptianingsih pada 

tahun 2012, mendapatkan hasil bahwa perempuan dengan status diabetes 

melitus tipe 2 berpeluang 8 kali untuk mengalami infeksi saluran kemih. 

Penelitian yang dilakukan di Kuwait oleh Sewify et al (2016) menyatakan 

bahwa subjek dengan ISK jelas lebih tinggi pada kelompok yang keadaan 

glikemiknya tidak terkontrol. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti 

mengenai hubungan kadar glukosa darah puasa dan HbA1c dengan terjadinya 

ISK pada penderita DM tipe 2. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah ada hubungankadar glukosa darah puasa dengan terjadinya infeksi 

saluran kemih pada penderita DM tipe 2? Apakah ada hubungan kadar 

HbA1c dengan terjadinya infeksi saluran kemih pada penderita DM tipe 

2? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan kadar glukosa darah puasa 

dan HbA1c dengan terjadinya infeksi saluran kemih pada penderita 

Diabetes Melitus tipe 2. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui kadar glukosa darah pada penderita Diabetes 

Melitus tipe 2 di poli penyakit dalam Rumah Sakit DR.Moewardi 

Surakarta yang memiliki risiko mengalami infeksi saluran kemih. 

b. Untuk mengetahui terjadinya infeksi saluran kemih pada penderita 

Diabetes Melitus tipe 2 di poli penyakit dalam Rumah Sakit DR.  

Moewardi Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini sebagai bahan informasi tentang risiko infeksi saluran 

kemih akibat peningkatan kadar glukosa darah yang tidak terkontrol. 

2. Manfaat Aplikatif 

a. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan  bagi masyarakat termasuk 

penderitaDM tipe 2 agar lebih mengontrol kadar glukosa darah untuk 

menghindari terjadinya komplikasi infeksi saluran kemih. 

b. sebagai masukan bagi dokter  untuk melakukan edukasi  dan intervensi 

secara dini pada penderita DM tipe 2 untuk menghindari terjadinya 

komplikasi infeksi saluran kemih. 


