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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
I.1 Latar Belakang 

Tuberkulosis (TB) adalah penyakit menular langsung yang diakibatkan oleh 

kuman tuberkulosis (TB) (Mycobacterium tuberculosis) (Balitbangkes, 

Kementerian Kesehatan RI, 2018). Penyakit tuberkulosis merupakan peringkat 

kesembilan yang menyebabkan kematian di dunia, diatas peringkat penyakit 

Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome 

(HIV/AIDS). Indonesia menduduki peringkat kedua dengan kasus TB terbanyak di 

dunia setelah India, dan diikuti oleh China, Filipina, dan Pakistan (WHO, 2017). 

Berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2013, Provinsi DKI Jakarta menempati 

peringkat ketiga dengan prevalensi TB tertinggi di Indonesia dengan jumlah sebesar 

0,6% setelah Provinsi Jawa Barat dan Papua. Menurut Global Tuberculosis Report 

WHO (2016), diperkirakan insidens tuberkulosis di Indonesia pada tahun 2015 

sebesar 395 kasus/100.000 penduduk sedangkan untuk angka kematian sebanyak 

40/100.000 penduduk (penderita HIV dengan tuberkulosis tidak dihitung). Pada 

tahun 2017, jumlah kasus baru tuberkulosis di Indonesia ditemukan sebanyak 

420.994 kasus. Berdasarkan jenis kelaminnya, jumlah kasus baru TB pada laki-laki 

1,4 kali lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan (Balitbangkes, Kementerian 

Kesehatan RI, 2018).  

Sekitar 75% pasien TB adalah kelompok usia yang secara ekonomis paling 

produktif yaitu dari rentang usia 15 sampai 50 tahun. Menurut Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia, berikut adalah penyebab utama beban masalah TB, 

yaitu: 

a. Kemiskinan, seperti pada negara-negara berkembang. 

b. Disparitas yang terlalu rendah dibandingkan dengan pertumbuhan 

ekonomi yang pesat. 

c. Beban determinan sosial yang masih berat. 

d. Kegagalan program TB. 

e. Perubahan demografik.
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f. Besarnya masalah kesehatan lain yang mempengaruhi penyakit TB seperti 

gizi buruk, merokok, diabetes. 

g. Dampak pandemi HIV. 

h. Kekebalan ganda kuman TB terhadap obat anti TB akibat kasus yang tidak 

berhasil disembuhkan. 

Kuman tuberkulosis bersifat aerob. Karena itu kuman lebih senang pada 

jaringan yang tinggi akan kandungan oksigennya sehingga di bagian apikal paru, 

yang memiliki tekanan oksigen lebih tinggi dari bagian lainnya, merupakan tempat 

predileksi penyakit tuberkulosis. 

Diabetes Melitus (DM) merupakan penyakit gangguan metabolik menahun 

akibat pankreas tidak memproduksi cukup insulin atau tubuh tidak dapat 

menggunakan insulin yang diproduksi secara efektif (Balitbangkes, Kementerian 

Kesehatan RI, 2014). Hampir 80% orang diabetes berada di negara berpenghasilan 

rendah dan menengah. Prevalensi diabetes pada orang dewasa tahun 2014 di Asia 

Tenggara meningkat menjadi 8,6% dari 4,1% di tahun 1980. Pada tahun 2015, 

Indonesia menempati peringkat ke enam untuk prevalensi penderita diabetes 

tertinggi di dunia (WHO, 2016). Menurut Kementerian Kesehatan RI (2014), terjadi 

peningkatan prevalensi diabetes di Indonesia di tahun 2007 (5,7%) hingga 2013 

(6,9%). Lebih dari 60% laki-laki dan 40% perempuan dengan diabetes meninggal 

sebelum berusia 70 tahun di wilayah regional Asia Tenggara. Dalam daftar negara-

negara South-East Asia Regional Office (SEARO), prevalensi kematian akibat 

diabetes di Indonesia merupakan tertinggi kedua setelah Sri Lanka. Pada tahun 

2012, sekitar 1 juta orang dewasa di wilayah regional Asia Tenggara meninggal 

karena akibat langsung dari diabetes maupun karena komplikasi dari diabetes, 

seperti tuberkulosis, gagal ginjal, maupun penyakit jantung dan pembuluh darah. 

 DM juga merupakan penyakit kronik yang berkaitan dengan gangguan 

fungsi imunitas tubuh sehingga penderita lebih rentan terserang infeksi, salah-

satunya ialah TB paru. Di sisi lain, salah satu faktor risiko tertinggi yang 

menyebabkan terjadinya penyakit tuberkulosis ialah diabetes mellitus (WHO, 

2018). Menurut penelitian (Husein & Majdawati, 2014), diketahui pasien baru TB 

di Indonesia lebih banyak disertai DM dibandingkan dengan yang non-DM pada 

tahun 2001 – 2005. 
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Dampak buruk DM pada pertahanan tubuh sel inang terhadap TB telah 

dikenali sejak lebih dari satu abad akan tetapi akhir-akhir ini baru diselidiki secara 

terperinci karena sejak tahun 1980. DM meningkat secara dramatis pada negara 

berpendapatan menengah kebawah dimana terdapat prevalensi TB (Martinez & 

Kornfeld, 2014). Penelitian terkini menunjukkan bahwa pasien yang terkena DM 

memiliki risiko terkena TB 3 kali lipat dibandingkan dengan yang tanpa DM. 

Hubungan antara DM dan TB ini telah dikonfirmasi terlebih dahulu pada tahun 

1934 saat Root menemukan anak-anak remaja dengan DM terjangkit TB sepuluh 

kali lebih sering (Skowroński dkk., 2013). Meningkatnya risiko TB pada pasien 

DM kemungkinan diakibatkan oleh melemahnya respon imun menjadikan tubuh 

tidak adekuat untuk melawan kuman TB sehingga meningkatkan risiko terkenanya 

infeksi TB. 

Beberapa penelitian berkaitan dengan gambaran luas dan lokasi lesi pada 

penderita TB dengan DM telah banyak dilakukan. Penelitian (Chang dkk., 2011), 

yang dilakukan di Taiwan, membagikan luas lesi menjadi tiga yaitu minimal, 

moderat, dan luas. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa dari sebanyak 60 pasien 

yang terkena TB dengan DM didapatkan paling banyak luas lesi yang moderat lalu 

diikuti dengan lesi yang luas. Pada penelitian (Chiang dkk., 2014) yang dilakukan 

di Taipei, membagikan luas lesi seperti pada penelitian (Chang dkk., 2011). 

Penelitian (Chiang dkk., 2014) menyebutkan dari 575 pasien yang terkena TB 

dengan DM didapatkan luas lesi paling banyak adalah lesi moderat dan paling 

sedikit ialah lesi luas. Penelitian terkini yang dilakukan di Indonesia oleh (Soerono 

& Soewondo, 2019) membagikan luas lesi menurut PDPI yaitu lesi minimal dan 

luas. Pada penelitian itu menyebutkan bahwa dari 32 responden paling banyak 

didapatkan lesi luas dibandingkan dengan lesi minimal. 

Pada penelitian (Patel dkk., 2011), mengatakan bahwa gambaran radiologi 

pada pasien TB-DM dideskripsikan dengan gambaran atipikal karena sering 

melibatkan lapang paru bagian bawah dan terkadang disertai dengan kavitas. 

Alasan mengapa gambaran radiologi TB-DM yang atipikal ini masih belum jelas. 

Lalu penelitian selanjutnya juga menguatkan bahwa gambaran radiologi yang 

atipikal lebih sering terjadi pada pasien TB dengan DM dibandingkan dengan tanpa 

DM (Skowroński dkk., 2013). Penelitian ini juga menjelaskan kemungkinan 
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terjadinya gambaran radiologi yang atipikal ini karena mungkin pada usia tua dan 

pasien DM terjadi peningkatan tekanan oksigen alveolar di bagian lobus bawah 

yang dimana akan meningkatkan perkembangan kuman TB pada area ini. Hal ini 

didasari dari konsep multiplikasi dari kuman TB yang menyukai daerah dengan 

tekanan oksigen yang tinggi. Pada penelitian selanjutnya juga menguatkan bahwa 

proporsi gambaran radiologi toraks pada pasien diabetes dengan tuberkulosis 

terdapat di paru-paru bagian bawah atau bagian basal paru, sedangkan pada pasien 

tuberkulosis yang tidak diabetes biasanya terdapat di bagian atas paru (Bourkadi & 

Eddine, 2016).  

Akibat gambaran radiologi yang atipikal ini, maka terkadang pasien TB 

dengan DM sering terlambat di diagnosis atau terkadang salah di diagnosis sebagai 

pneumonia, kanker paru, atau abses paru. Maka dari itu perlu disarankan untuk 

melakukan deteksi dini adanya infeksi DM pada pasien TB. Cara melakukan 

diagnosis pada pasien TB dengan DM yaitu dilihat dari gejala yang ditimbulkan 

dan beberapa pemeriksaan penunjang. Pada penelitian (Skowroński dkk., 2013), 

pasien TB dengan DM lebih simtomatik dengan gejala yang ditimbulkan adalah 4 

dari 6 gejala yaitu batuk, hemoptisis, dispnea, demam, keringat malam, dan 

kehilangan berat badan. Sedangkan pada penelitian dari Turki mengatakan hanya 1 

gejala yang sering ditemukan pada pasien TB dengan DM yaitu batuk. Manifestasi 

klinis pada pasien TB yang juga dipengaruhi oleh diabetes adalah BMI yang tinggi 

dimana BMI tinggi ini tidak terjadi pada penderita TB tanpa DM. Demikian juga 

dalam analisis retrospektif dari 692 pasien TB tidak ada perbedaan dari gejala yang 

ditimbulkan antara TB-DM dan TB tanpa DM. Akibatnya, selain mendiagnosis dari 

gejala klinis maka perlu adanya pemeriksaan penunjang lainnya terutama 

pemeriksaan radiologi yang mana akan melihatkan gambaran yang atipikal. 

Sejak tahun 1997, Depkes RI mulai mengarahkan RSU Persahabatan sebagai 

rumah sakit yang mengembangkan ilmu kedokteran di bidang respirasi dan rumah 

sakit rujukan (nasional) untuk kesehatan respirasi. Hal ini didasarkan oleh 

keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.02.02/MENKES/566/2016, pada tanggal 

2 November 2016, RSUP Persahabatan ditetapkan sebagai Rumah Sakit Rujukan 

Respirasi Nasional. Jumlah kasus TB di RSUP Persahabatan setiap tahunnya 

mengalami peningkatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 
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antara karakteristik dengan luas lesi gambaran foto toraks pada pasien TB dengan 

DM Tipe 2 di RSUP Persahabatan. 

 

I.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk merumuskan 

masalah sebagai berikut: “Apakah terdapat hubungan antara karakteristik dengan 

luas lesi pada gambaran foto toraks pasien TB disertai riwayat DM Tipe 2 di RSUP 

Persahabatan?” 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

I.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui adanya hubungan gambaran foto toraks pada pasien TB dengan 

DM Tipe 2 di RSUP Persahabatan tahun 2017. 

 

I.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengetahui gambaran karakteristik pasien dengan Tuberkulosis di Poli 

TB RSUP Persahabatan periode Januari – Desember 2017. 

b. Mengetahui gambaran foto toraks pada pasien Tuberkulosis dengan DM 

Tipe 2 di Poli TB RSUP Persahabatan periode Januari – Desember 2017. 

c. Mengetahui hubungan antara karakteristik dengan luas lesi gambaran foto 

toraks pasien Tuberkulosis dengan DM Tipe 2 di Poli TB RSUP 

Persahabatan periode Januari – Desember 2017. 

 

I.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat untuk Masyarakat 

Meningkatkan informasi mengenai penyakit yang berkaitan dengan 

tuberkulosis dan diabetes mellitus. 

b. Manfaat bagi Institusi Pendidikan 

Menambah sumber kepustakaan yang telah ada dan dapat dijadikan bahan 

acuan penelitian selanjutnya. 
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c. Manfaat bagi Peneliti 

Menerapkan ilmu yang telah didapat dan menambah pengetahuan 

mengenai tuberkulosis dan DM. 
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