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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

American Diabetes Association (ADA) 2010, mendefinisikan Diabetes 

Melitus (DM) sebagai suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik 

hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau 

keduanya. Perkumpulan Endokrinologi Indonesia (PERKENI) 2011 

mengklasifikasikan DM menjadi 4 jenis menurut etiologinya, yaitu DM Tipe 1;  

yang disebabkan oleh destruksi sel beta pankreas, DM Tipe 2; dengan sebab 

bervariasi, dari resistensi insulin hingga defisiensi insulin relatif, DM Tipe Lain, 

dan DM Gestasional. Prevalensi Diabetes Melitus (DM) dari seluruh dunia 

diketahui telah meningkat secara dramatis selama dua dekade terakhir. Dari 30 

juta kasus yang diperkirakan di tahun 1985, terjadi peningkatan sampai dengan 

285 juta kasus di tahun 2010. Walaupun prevalensi DM Tipe 1 dan DM Tipe 2 

sama-sama mengalami peningkatan, DM Tipe 2 memiliki laju yang  lebih pesat 

dalam peningkatannya dibandingkan dengan DM Tipe 1. Hal ini diperkirakan 

disebabkan oleh meningkatnya kejadian obesitas, dan berkurangnya aktivitas oleh 

karena kehidupan yang ter-industrialisasi (Harrison‟s Principles Of Internal 

Medicine 2013, hlm. 2969). Hasil RISKESDAS tahun 2013 menunjukkan bahwa 

prevalensi DM di Indonesia berdasarkan jawaban pernah didiagnosis dokter 

sebesar 1,5 %. DM berdasarkan diagnosis atau gejala sebesar 2,1%. DKI Jakarta 

menempati peringkat kedua tertinggi dalam prevalensi diabetes yang terdiagnosis 

dokter, yaitu sebesar 2,5 %, setelah provinsi DI Yogyakarta dengan jumlah 

sebesar 2,6 %. Sedangkan untuk prevalensi diabetes yang terdiagnosis dokter atau 

gejala tertinggi terdapat di Sulawesi Tengah, sebesar 3,7 %, dengan DKI Jakarta 

menempati peringkat kelima dengan jumlah 3,0 %.  

Di satu sisi, Tuberkulosis (TB) sampai saat ini masih menjadi salah satu 

penyakit menular paling mematikan di dunia. Menurut World Health 

Organization (WHO) 2014, di tahun 2013, diperkirakan 9 juta orang menderita 
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TB, dan 1,5 juta diantaranya meninggal dunia. Dari 9 juta angka perkiraan untuk 

penderita TB di tahun 2013, lebih dari setengahnya (56%) berada di wilayah Asia 

Tenggara dan Pasifik Barat. Indonesia masih menempati posisi ke-5 untuk jumlah 

kasus TB (Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, 2006). Hasil RISKESDAS tahun 

2013 juga melaporkan bahwa DKI Jakarta menempati peringkat ketiga dengan 

prevalensi TB tertinggi, yaitu sebesar 0,6 %, setelah Jawa Barat dengan 9,7 % 

menempati posisi pertama. Data yang tercatat di poli paru RSPAD Gatot Soebroto 

Jakarta, pada tahun 2014 terdapat 130 kasus Tuberkulosis, sedangkan pada tahun 

2015 terdapat peningkatan sampai dengan jumlah 180 kasus tuberkulosis. Dari 

180 kasus yang terdaftar, 35 di antaranya merupakan kasus TB Ekstraparu.  

Ketika dua penyakit sering terjadi di masyarakat, penyakit-penyakit tersebut 

dapat mempengaruhi satu sama lain dalam manifestasi klinis, diagnosis, dan 

respon terhadap penatalaksanaan (Stevenson dkk. 2007, hlm. 1- 8). WHO (2011) 

melaporkan bahwa sekitar 10% dari kasus TB secara global dihubungkan dengan 

kejadian DM, maka direkomendasikan untuk deteksi dini adanya infeksi TB pada 

pasien DM, demikian sebaliknya mendeteksi adanya DM pasien TB. 

Hubungan antara DM dengan TB, dan perannya dalam menyebabkan 

penyakit pada manusia telah diketahui selama berabad-abad (Dooley & Chaisson, 

2009, hlm. 737 – 746). Pasien dengan DM memiliki risiko terkena TB sebesar 2-3 

kali lipat dibandingkan dengan orang tanpa DM (Sulaiman dkk. 2011, hlm. 1-13). 

Meningkatnya insiden TB paru pada pengidap DM kemungkinan disebabkan oleh 

adanya defek pada fungsi sel-sel imun dan mekanisme pertahanan pejamu, 

meningkatnya daya lekat kuman Mycobacterium tuberculosis pada sel penderita 

DM, serta adanya komplikasi mikroangiopati dan makroangiopati. Meskipun 

mekanisme terjadinya hal-hal tersebut belum dapat dipahami hingga saat ini, 

terdapat sejumlah hipotesis mengenai peran sitokin sebagai suatu molekul yang 

penting dalam mekanisme pertahanan manusia terhadap TB. Selain itu, ditemukan 

juga berkurangnya aktivitas bakterisidal leukosit pada pasien DM, terutama pada 

penderita DM yang memiliki kontrol gula darah yang buruk. Kondisi mikro dan 

makroangiopati serta gangguan respon imun dapat memberikan perbedaan gejala 

klinis TB Paru pada pasien dengan dan tanpa DM. Gangguan mikro dan 

makroangiopati yang terjadi dapat menimbulkan kegagalan migrasi sistem imun, 
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yang dapat menyebabkan kondisi penyakit yang lebih buruk. (Wulandari & 

Sugiri, 2013, hlm. 126 - 134). 

Beberapa penelitian tentang gambaran lokasi lesi penderita TB paru dengan 

DM telah dilakukan. Pada tahun 1927, Sosman dan Steidl melaporkan bahwa 

sebagian besar proporsi pasien TB dengan DM menunjukkan gambaran lokasi lesi 

yang lebih banyak melibatkan lapang paru bawah, dimana pasien TB tanpa DM 

lebih banyak menunjukkan lesi di lapang paru atas. Penelitian yang dilakukan 

oleh Weaver RA (1974) juga mendukung hasil tersebut, sehingga dipercaya 

bahwa pasien TB dengan DM memiliki gambaran pola dan distribusi yang 

atipikal, dimana lebih sering melibatkan lapang paru bawah. Imunosupresi yang 

disebabkan oleh DM diduga berperan dalam penyebab gambaran radiologi yang 

atipikal. (Singla, 2006, hlm. 74 - 79) 

Beberapa penelitan lain yang dilakukan kemudian juga mendukung hasil 

tersebut. Penelitian oleh Wang dkk. (2009, hlm. 203 – 210) di Taiwan secara 

retrospektif di tahun 2003 sampai 2006 didapatkan hasil pada foto rontgen toraks 

pasien TB dengan DM, lesi lebih banyak melibatkan lapang paru bawah (27%) 

dibanding lapang paru atas (23%). Sedangkan pada pasien TB tanpa DM, lokasi 

lesi lebih banyak melibatkan lapang paru atas (30.1%) dibandingkan dengan 

lapang paru bawah (15.4%). Temuan ini juga didukung oleh penelitian yang 

dilakukan Patel dkk. (2011, hlm. 70) di India pada 50 pasien TB dengan DM, 

didapatkan bahwa 84% pasien menunjukkan gambaran dengan lesi di lapang paru 

bawah, dan 16% di lapang paru atas. Secara klinis hal ini penting untuk 

diperhatikan karena gambaran tersebut seringkali salah didiagnosa sebagai CAP 

(community acquired pneumonia) atau kanker paru (Singh, 2011, hlm. 71). 

Gambaran radiologi lokasi lesi penderita TB dengan DM yang menunjukkan hasil 

atipikal perlu untuk ditelusuri lebih lanjut, karena misinterpretasi yang mungkin 

terjadi dapat menunda diagnosis dan penatalaksanaan yang tepat. 

Di satu sisi, masih ada kontroversi terkait dengan penemuan tersebut, karena 

pada beberapa penelitian serupa seperti yang dilakukan oleh al-Wabel (1997, hlm. 

62-64), dengan membandingkan foto toraks 28 pasien TB-DM dan 38 pasien TB 

tanpa DM dengan usia dan jenis kelamin yang telah dicocokkan, tidak didapatkan 

adanya perbedaan pada distribusi lesi. Hasil yang mendukung juga didapatkan 
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pada penelitian Bacakoðlu dkk. (2001, hlm. 595 - 600) yang dilakukan untuk 

melihat apakah DM mempengaruhi manifestasi klinis dan radiologis TB paru 

pada pejamu tanpa DM, dan untuk melihat keterlibatan dari lapang paru bawah. 

Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa DM tidak mempengaruhi gejala, 

hasil bakteriologi, reaktivitas tuberkulin, dan lokalisasi infiltrat pada gambaran 

radiologis. Penelitian yang dilakukan oleh Alavi dkk. (2014, hlm. 1 – 5 ) di Iran 

secara retrospektif pada tahun 2009 sampai tahun 2010, juga memberikan hasil 

yang serupa, yaitu tidak didapatkan perbedaan yang signifikan pada gambaran 

lokasi lesi pada pasien TB dengan DM dan tanpa DM. 

Berdasarkan kesenjangan yang terjadi di penelitian sebelumnya, dan 

tingginya angka kejadian TB dan DM di DKI Jakarta, serta masih sedikitnya 

informasi yang tersedia tentang penelitian terkait di Indonesia, maka peneliti 

tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh DM terhadap TB, 

khususnya pada gambaran radiologi yaitu perbandingan lokasi lesi TB Paru pada 

pasien TB dengan dan tanpa DM. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah 

adalah bagaimana perbandingan gambaran lokasi lesi TB paru pada pasien TB 

dengan dan tanpa DM di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta tahun 2014 – 2015.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui perbandingan gambaran lokasi lesi TB Paru pada 

pasien TB dengan dan tanpa DM di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta tahun 

2014 – 2015. 

 

1.3.2.  Tujuan khusus 

1.3.2.1 Mengetahui gambaran lokasi lesi pada pasien TB Paru dengan DM 

di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta tahun 2014 – 2015 

1.3.2.2 Mengetahui lokasi lesi pada pasien TB Paru tanpa DM di RSPAD 

Gatot Soebroto Jakarta tahun 2014 – 2015 
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1.4 Manfaat Penelitian 

I.4.1.   Manfaat teoritis 

Secara akademis penelitian ini bermanfaat sebagai bahan kajian dalam 

menambah ilmu pengetahuan terutama mengenai gambaran lokasi lesi TB Paru 

pada pasien TB dengan DM dan pada pasien TB tanpa DM.  

I.4.2   Manfaat praktis 

1.4.2.1. Masyarakat umum 

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan sumber informasi 

mengenai ilmu kesehatan. 

1.4.2.2. Masyarakat Ilmiah 

Menambah khasanah pustaka, sebagai data sumber 

informasi bacaan dan pelengkap bahan referensi untuk penelitian 

selanjutnya di bidang penelitian Ilmu Penyakit Dalam, 

Pulmonologi dan Radiologi. 

1.4.2.3. Fakultas Kedokteran UPN “Veteran” Jakarta 

Menambah data dan referensi untuk penelitian jika akan 

dilakukan penelitian selanjutnya. 

1.4.2.4. Peneliti  

Menambah pengetahuan di bidang Ilmu Penyakit Dalam, 

Pulmonologi dan Radiologi, mengaplikasikan ilmu yang telah 

didapat sebelumnya serta menambah pengalaman tentang 

melakukan penelitian secara observasional dengan menggunakan 

data rekam medik. 
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