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ABSTRAK 

Al-Fath Ramadhan 105421109417, Hubungan Diabetes Melitus Dengan 

Kejadian Tuberkulosis Paru Di RSUD Labuang Baji Makassar (Dibimbing oleh 

Andi Tenri Padad). 

TB paru dan DM menjadi masalah kesehatan. DM  merupakan faktor risiko 

TB dan dapat mempengaruhi keberadaan penyakit serta respon terhadap 

pengobatan. Selain itu, TB dapat menyebabkan intoleransi glukosa dan 

memperburuk kontrol glikemik pada penderita DM. Tujuan dari penelitian ini 

adalah diketahuinya hubungan diabetes melitus terhadap tingkat kejadian 

tuberkulosis paru di RSUD Labuang Baji Kota Makassar.  

Desain penelitian yang digunakan adalah cross sectional study. Sampel 

dalam penelitian ini adalah sebagian pasien Diabetes Melitus yang berobat di 

RSUD Labuang Baji Makassar sebanyak 35 orang, dan pengambilan sampel 

secara purposive sampling. Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2021 – 

Februari 2022. Hasil penelitian menunjukkan proses perjalanan diabetes mellitus 

dengan kejadian tuberculosis yaitu salah satu faktor risiko tuberkulosis adalah 

diabetes melitus. Pasien DM memiliki sistem imun yang rendah sehingga 

berkembangnya TB laten menjadi TB aktif lebih tinggi. Kejadian infeksi paru 

pada penderita DM merupakan akibat kegagalan sistem  pertahanan tubuh, dalam 

hal ini paru mengalami gangguan fungsi pada epitel pernapasan dan juga motilitas 

silia. Gangguan fungsi dari endotel kapiler vaskular paru, kekakuan korpus sel 

darah merah, perubahan kurva disosiasi oksigen akibat kondisi hiperglikemia 

yang lama menjadi faktor kegagalan mekanisme pertahanan melawan infeksi 

Tingginya kadar gula darah pada pasien diabetes Melitus merupakan media yang 

baik bagi Mycobacterium Tuberculosis unutk tumbuh, hidup, dan berkembang 

biak. Pada beberapa penelitian mengatakan peningkatan resiko terpapar TB pada 

pasien DM terjadi karena beberapa faktor seperti umur, indeks massa tubuh, 

riwayat kontak TB, lamanya menderita DM, sosial ekonomi, serta nilai HbA1c 

yang tinggi memiliki resiko jauh lebih tinggi terpapar TB aktif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa hasil uji statistik diperoleh nilai p value = 0,000 < nilai α = 

0,05 sehingga terdapat hubungan antara diabetes melitus dengan kejadian 

tuberkulosis di RSUD Labuang Baji Makassar. Disarankan kepada petugas untuk 

melakukan skrining TB untuk pasien DM sehingga akan membantu mendeteksi 

kasus diabetes dan pra-diabetes lebih awal, sehingga metode pencegahan primer 

dapat dimulai lebih awal dan efektif.  

 

Kata Kunci     : Diabetes Melitus, Tuberkulosis 

Kepustakaan  : 21 (2008 – 2020) 
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ABSTRACT 

Al-Fath Ramadhan 105421109417, Relationship between Diabetes Mellitus 

and the Incidence of Pulmonary Tuberculosis at Hospital Labuang Baji Makassar 

(Supervised by Andi Tenri Padad). 

Pulmonary TB and DM are health problems. DM is a risk factor for TB and 

can affect the presence of disease and response to treatment. In addition, TB can 

cause glucose intolerance and worsen glycemic control in diabetic patients. The 

purpose of this study was to determine the relationship between diabetes mellitus 

and the incidence of pulmonary tuberculosis in Hospital Labuang Baji, Makassar 

City. 

The research design used is a cross sectional study. The sample in this study 

was 35 people with diabetes mellitus who were treated at Labuang Baji Hospital 

Makassar, and the sampling was purposive sampling. This research was 

conducted in December 2021 – February 2022. The results showed the process of 

diabetes mellitus with the incidence of tuberculosis, one of the risk factors for 

tuberculosis was diabetes mellitus. DM patients have a low immune system so 

that the development of latent TB into active TB is higher. The incidence of lung 

infection in DM patients is the result of a failure of the body's defense system, in 

this case the lung has impaired function of the respiratory epithelium and also 

ciliary motility. Impaired function of the pulmonary vascular capillary 

endothelium, rigidity of the red blood cell corpus, changes in the oxygen 

dissociation curve due to prolonged hyperglycaemia are factors that fail to protect 

against infection. High blood sugar levels in diabetes mellitus patients are a good 

medium for Mycobacterium tuberculosis to grow, live, and thrive and breed. 

Several studies have shown that the increased risk of exposure to TB in DM 

patients occurs due to several factors such as age, body mass index, TB contact 

history, duration of suffering from DM, socioeconomic status, and high HbA1c 

values which have a much higher risk of exposure to active TB. The results 

showed that the results of statistical tests obtained p value = 0.000 < value = 0.05 

so that there is a relationship between diabetes mellitus and the incidence of 

tuberculosis in Labuang Baji Hospital Makassar. It is recommended for officers to 

do TB screening for DM patients so that it will help detect cases of diabetes and 

pre-diabetes early, so that primary prevention methods can be started early and 

effectively. 

 

Keywords: Diabetes Mellitus, Tuberculosis 

Literature : 21 (2008 – 2020) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Tuberkulosis Paru (TB Paru) adalah suatu penyakit kronik menular yang 

disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini berbentuk 

batang dan bersifat tahan asam sehingga sering dikenal dengan Basil Tahan 

Asam (BTA). Sebagian besar kuman TB sering ditemukan menginfeksi 

parenkim paru dan menyebabkan TB paru, namun bakteri ini juga memiliki 

kemampuan menginfeksi organ tubuh lainnya (TB ekstra paru) seperti pleura, 

kelenjar limfe, tulang, dan organ ekstra paru lainnya.1  

International Diabetes Federation (IDF) Atlas 2017 melaporkan bahwa 

epidemi diabetes di Indonesia masih menunjukkan kecenderungan meningkat. 

Indonesia menempati peringkat ke enam dunia setelah Tiongkok, India, Amerika 

Serikat, Brazil dan Meksiko dengan jumlah penyandang diabetes usia 20-79 

tahun sekitar 10,3 juta orang. 2 

Pada tahun 2015 diperkirakan terdapat 10,4 juta kasus baru TB paru atau 

142 kasus/100.000 populasi, dengan 480.000 kasus multidrug-resistant. 

Indonesia merupakan negara dengan jumlah kasus baru terbanyak kedua di 

dunia setelah 2 India. Jumlah kasus TB di Indonesia tahun 2017 sebanyak 

360.770 kasus, meningkat bila dibandingkan semua kasus tuberkulosis yang 

ditemukan pada tahun 2016 yaitu sebanyak 351.893 kasus, dan pada tahun 2015 

sebesar 330.729 kasus. Di Sulawesi Selatan, jumlah penderita TB paru sebesar 

9.180 orang, Jumlah kasus baru TB paru sebesar 8,939 orang, BTA positif 
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diobati sebesar 7,947 orang, sembuh sebesar 6,955 orang,dan pengobatan 

lengkap sebesar 132 orang.2 

Seperti yang kita ketahui bahwa penularan droplet – droplet nuclei dari 

suatu kuman TB yakni melalui udara dan bersumber dari penderita yang batuk 

atau bersin. Hal ini terkait dalam perilaku pasien TB dalam melakukan tindakan 

pencegahan penularan. Dalam suatu hadist tentang adab bersin yang 

diaplikasikan oleh Nabi Muhammad SAW: 

 

 

“Tatkala Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersin, beliau meletakkan 

tangan atau bajunya ke mulut dan mengecilkan suaranya.”  (Diriwayatkan oleh 

Abu Dawud, no. 5029; at-Tirmidzi, no. 2745 dan beliau menshohihkannya. 

Diriwayatkan pula oleh al-Hakim, IV/293, beliau menshohikannya dan 

disepakati oleh adz-Dzahabi). 4 

 

Diabetes melitus (DM) merupakan suatu kelompok penyakit metabolik 

dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, 

kerja insulin atau keduanya.5 

Hiperglikemia adalah suatu kondisi medis berupa peningkatan kadar 

glukosa darah melebihi normal yang menjadi karakteristik beberapa penyakit 

terutama diabetes melitus di samping berbagai kondisi lainnya. Diabetes melitus 

(DM) saat ini menjadi salah satu ancaman kesehatan global. Berdasarkan 

penyebabnya, DM dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok, yaitu DM tipe 1, 

DM tipe 2, DM gestasional dan DM tipe lain. Pada pedoman ini, hiperglikemia 

yang dibahas adalah yang terkait dengan DM tipe 2. Berbagai penelitian 
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epidemiologi menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan angka insidensi 

dan prevalensi diabetes melitus tipe 2 di berbagai penjuru dunia. Organisasi 

WHO memprediksi adanya peningkatan jumlah penyandang DM tipe 2 yang 

cukup besar pada tahun-tahun mendatang. 5 

Salah satu faktor risiko dari terjadinya DM adalah sering makan yang berlebih – 

lebihan, sesungguhnya Allah SWT tidak suka yang berlebih apalagi mengenai 

makan dan minum. Allah SWT berfirman: 

 

 

Artinya: "Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” 

(QS. Al-A’raf: 31). 6 

WHO memperkirakan bahwa, secara global, 422 juta orang dewasa berusia di 

atas 18 tahun hidup  dengan diabetes pada tahun 2014. Jumlah terbesar orang 

dengan diabetes diperkirakan berasal dari Asia Tenggara dan Pasifik Barat, 

terhitung sekitar setengah kasus diabetes di dunia. Di seluruh dunia, jumlah 

penderita diabetes melitus telah meningkat secara substansial antara tahun 1980 

dan 2014, meningkat dari 108 juta menjadi 422 juta atau sekitar empat kali 

lipat.3 

Di Indonesia prevalensi DM berdasarkan diagnosis dokter pada penduduk 

umur ≥ 15 tahun hasil Riskesdas 2018 meningkat menjadi 2% dibandingkan 

tahun 2013. Prevalensi DM berdasarkan diagnosis dokter dan usia ≥ 15 tahun 

yang terendah terdapat di Provinsi NTT, yaitu sebesar 0,9%, sedangkan 

prevalensi DM tertinggi di Provinsi DKI Jakarta sebesar 3,4% dari jumlah 

penduduk.  Menurut data dari Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan Jumlah 
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kematian yang secara langsung disebabkan oleh diabetes pada tahun 2017 adalah 

sekitar 99,4 ribu. 3 

TB paru dan DM menjadi masalah kesehatan. Hubungan 2 arah keduanya 

telah banyak dibuktikan,  dan lebih menonjol di negara endemik TB dengan 

beban DM terus meningkat. Hubungan tersebut dapat menjadi tantangan untuk 

penanggulangan TB secara global. DM  merupakan faktor risiko TB dan dapat 

mempengaruhi  keberadaan penyakit serta respon terhadap pengobatan.  Selain 

itu, TB dapat menyebabkan intoleransi glukosa  dan memperburuk kontrol 

glikemik pada penderita DM.6 

Penelitian Alisjahbana dkk. di dua klinik Jakarta dan Bandung menunjukkan 

bahwa risiko tuberkulosis 4,7 kali pada penyandang DM dan 4,2 kali pada 

intoleransi glukosa dibandingkan yang kadar glukosa darahnya normal. 

Beberapa penelitian menunjukkan proporsi kejadian TB pada penyandang DM 

berkisar 13-30%. 6 

Berdasarkan data tersebut penting untuk diketahui kekuatan hubungan 

kejadian tuberkulosis paru yang memiliki kadar hiperglikemia atau yang telah 

memiliki riwayat DM sehingga dapat dilakukan tindakan preventif untuk 

menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat DM dan penyakit paru di 

RSUD Labuang Baji. 6 

B. Rumusan masalah 

Apakah terdapat hubungan diabetes melitus terhadap  kejadian tuberkulosis paru 

di RSUD Labuang Baji Kota Makassar ? 
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C. Tujuan penelitian 

1. Tujuan umum 

Mengetahui hubungan diabetes melitus terhadap tingkat kejadian 

tuberkulosis paru di RSUD Labuang Baji Kota Makassar. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengambarkan perjalanan penyakit DM dengan kejadian TB paru di 

RSUD Labuang Baji Makassar 

b. Mengetahui hubungan diabetes melitus terhadap tingkat kejadian 

tuberkulosis paru di RSUD Labuang Baji Kota Makassar 

D. Manfaat penelitian 

1. Bagi peneliti 

Menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman langsung dalam 

pelaksanaan penelitian. 

2. Bagi instansi terkait (RSUD Labuang Baji dan Dinas Kesehatan) 

Sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran bagi program pemberantasan 

penyakit tuberkulosis dan penyuluhan  penyakit diabetes melitus, dan agar 

dapat memberi atensi lebih terhadap korelasi terhadap kedua penyakit. 

3. Bagi masyarakat 

Memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk senantiasa memperhatikan 

dan mengetahui bahwa diabetes melitus dapat menyebebakan tuberkulosis. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan teori 

1. Diabetes Melitus 

Diabetes melitus (DM) merupakan suatu kelompok penyakit metabolik 

dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi 

insulin, kerja insulin atau keduanya.5  

Hiperglikemia adalah suatu kondisi medis berupa peningkatan kadar 

glukosa darah melebihi normal yang menjadi karakteristik beberapa penyakit 

terutama diabetes melitus di samping berbagai kondisi lainnya. Diabetes 

melitus (DM) saat ini menjadi salah satu ancaman kesehatan global. 

Berdasarkan penyebabnya, DM dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok, 

yaitu DM tipe 1, DM tipe 2, DM gestasional dan DM tipe lain. Pada pedoman 

ini, hiperglikemia yang dibahas adalah yang terkait dengan DM tipe 2. 

Berbagai penelitian epidemiologi menunjukkan adanya kecenderungan 

peningkatan angka insidensi dan prevalensi diabetes melitus tipe 2 di 

berbagai penjuru dunia. Organisasi WHO memprediksi adanya peningkatan 

jumlah penyandang DM tipe 2 yang cukup besar pada tahun-tahun 

mendatang. Badan kesehatan WHO memprediksi kenaikan jumlah 

penyandang DM tipe 2 di Indonesia dari 8,4 juta pada tahun 2000 menjadi 

sekitar 21,3 juta pada tahun 2030. Prediksi dari International Diabetes 

Federation (IDF) juga menjelaskan bahwa pada tahun 2013 – 2017 terdapat 



7 
 

kenaikan jumlah penyandang DM dari 10,3 juta menjadi 16,7 juta pada tahun 

2045.5 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2003, 

diperkirakan penduduk Indonesia yang berusia di atas 20 tahun sebanyak 133 

juta jiwa, dengan prevalensi DM sebesar 14,7% pada daerah urban dan 7,2% 

pada daerah rural, sehingga diperkirakan pada tahun 2003 terdapat sejumlah 

8,2 juta penyandang DM di daerah rural. Berdasarkan pola pertambahan 

penduduk, diperkirakan bahwa pada tahun 2030 nanti akan ada 194 juta 

penduduk yang berusia diatas 20 tahun dan dengan asumsi prevalensi DM 

pada urban (14,7%) dan rural (7,2%), maka diperkirakan terdapat 28 juta 

penyandang diabetes di daerah urban dan 13,9 juta di daerah rural. Laporan 

hasil Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) tahun 2018 oleh Departemen 

Kesehatan, terjadi peningkatan prevalensi DM menjadi 8,5%. 5 

Data RISKESDAS 2018 menjelaskan prevalensi DM nasional adalah 

sebesar 8,5 persen atau sekitar 20,4 juta orang Indonesia terkena DM. 

Penyandang DM juga sering mengalami komplikasi akut dan kronik yang 

serius, dan dapat menyebabkan kematian. Masalah lain terkait penanganan 

diabetes melitus adalah geografis, budaya, dan sosial yang beragam.5 

a. Klasifikasi 

Hiperglikemia adalah suatu kondisi medis berupa peningkatan kadar 

glukosa darah melebihi normal yang menjadi karakteristik beberapa 

penyakit terutama diabetes melitus di samping berbagai kondisi lainnya. 

Diabetes melitus (DM) saat ini menjadi salah satu ancaman kesehatan 
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global. Berdasarkan penyebabnya, DM dapat diklasifikasikan menjadi 4 

kelompok, yaitu DM tipe 1, DM tipe 2, DM gestasional dan DM tipe lain.6 

1) DM tipe-1 adalah kelainan sistemik akibat terjadinya gangguan 

metabolisme glukosa yang ditandai oleh hiperglikemia kronik. Keadaan 

ini disebabkan oleh kerusakan sel β pankreas baik oleh proses autoimun 

maupun idiopatik sehingga produksi insulin berkurang bahkan terhenti. 

Sekresi insulin yang rendah mengakibatkan gangguan pada 

metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein.10 

2) Diabetes Mellitus Tipe 2 merupakan penyakit hiperglikemi akibat 

insensivitas sel terhadap insulin. Kadar insulin mungkin sedikit 

menurun atau berada dalam rentang normal. Karena insulin tetap 

dihasilkan oleh sel-sel beta pankreas, maka diabetes mellitus tipe II 

dianggap sebagai non insulin dependent diabetes mellitus.8 

3) Diabetes mellitus tipe lainnya disebabkan oleh berbagai macam 

penyebab lainnya seperti defek genetik fungsi sel beta, defek genetic 

pada kerja insulin,penyakit eksokrin pankreas, endokrinopati, karena 

obat atau zat kimia,infeksi, sebab imunologi yang jarang, dan sindrom 

genetik lain yang berkaitan dengan DM.9 

4) Diabetes mellitus gestational yaitu diabetes yang terjadi pada 

kehamilan, diduga disebabkan oleh karena resistensi insulin akibat 

hormon-hormon seperti prolaktin,progesteron,estradiol, dan hormon 

plasenta.9 

b. Patofisiologi 
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1) DM Tipe 1 merupakan hasil interaksi dari genetik, lingkungan, faktor 

imunitas yang merupakan penyebab kerusakan dari sel β pankreas dan 

defisiensi insulin. 

2) DM Tipe-2  

(a) Resistensi insulin pada sel otot dan hati, serta kegagalan sel  

beta pankreas telah dikenal sebagai patofisiologi kerusakan  

sentral dari DM tipe 2. Hasil penelitian terbaru telah diketahui  

bahwa kegagalan sel beta terjadi lebih dini dan lebih berat dari  

yang diperkirakan sebelumnya.5 Resistensi insulin merupakan 

kondisi umum bagi orang-orang dengan berat badan overweight 

atau obesitas. Insulin tidak dapat bekerja secara optimal di sel otot, 

lemak, dan hati sehingga memaksa pankreas mengkompensasi 

untuk memproduksi insulin lebih banyak. Ketika produksi insulin 

oleh sel beta pankreas tidak adekuat guna mengkompensasi 

peningkatan resistensi insulin, maka kadar glukosa darah akan 

meningkat, pada saatnya akan terjadi hiperglikemia kronik. 

Hiperglikemia kronik pada DMT2 semakin merusak sel beta di satu 

sisi dan memperburuk resistensi insulin di sisi lain, sehingga 

penyakit DMT2 semakin progresif.11 Secara klinis, makna resistensi 

insulin adalah adanya konsentrasi insulin yang lebih tinggi dari 

normal yang dibutuhkan untuk mempertahankan normoglikemia. 

Pada tingkat seluler, resistensi insulin menunjukan kemampuan 

yang tidak adekuat dari insulin signaling mulai dari pre reseptor, 
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reseptor, dan post reseptor. Secara molekuler beberapa faktor yang 

diduga terlibat dalam patogenesis resistensi insulin antara lain, 

perubahan pada protein kinase B, mutasi protein Insulin Receptor 

Substrate (IRS), peningkatan fosforilasi serin dari protein IRS, 

Phosphatidylinositol 3 Kinase (PI3 Kinase), protein kinase C, dan 

mekanisme molekuler dari inhibisi transkripsi gen IR (Insulin 

Receptor). 11 Secara garis besar patogenesis hiperglikemia 

disebabkan oleh sebelas hal (egregious eleven) yaitu:  

(1) Kegagalan sel beta pankreas  

Pada saat diagnosis DM tipe 2 ditegakkan, fungsi sel beta 

sudah sangat berkurang. Obat anti diabetik yang bekerja 

melalui jalur ini adalah sulfonilurea, meglitinid, agonis 

glucagon-like peptide (GLP-1) dan penghambat dipeptidil 

peptidase-4 (DPP-4). 

(2) Disfungsi sel alfa pankreas  

Sel alfa pankreas merupakan organ ke-6 yang berperan dalam 

hiperglikemia dan sudah diketahui sejak 1970. Sel alfa 

berfungsi pada sintesis glukagon yang dalam keadaan puasa 

kadarnya di dalam plasma akan meningkat. Peningkatan ini 

menyebabkan produksi glukosa hati (hepatic glucose 

production) dalam keadaan basal meningkat secara bermakna 

disbanding individu yang normal. Obat yang menghambat 
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sekresi glukagon atau menghambat reseptor glukagon meliputi 

agonis GLP-1, penghambat DPP-4 dan amilin. 

(3) Sel lemak  

Sel lemak yang resisten terhadap efek antilipolisis dari insulin, 

menyebabkan peningkatan proses lipolisis dan kadar asam 

lemak bebas (free fattyacid (FFA)) dalam plasma. Peningkatan 

FFA akan merangsang proses glukoneogenesis, dan 

mencetuskan resistensi insulin di hepar dan otot, sehingga 

mengganggu sekresi insulin. Gangguan yang disebabkan oleh 

FFA ini disebut sebagai lipotoksisitas. Obat yang bekerja 

dijalur ini adalah tiazolidinedion.  

(4) Otot  

Pada penyandang DM tipe 2 didapatkan gangguan kinerja 

insulin yang multipel di intramioselular, yang diakibatkan oleh 

gangguan fosforilasi tirosin, sehingga terjadi gangguan 

transport glukosa dalam sel otot, penurunan sintesis glikogen, 

dan penurunan oksidasi glukosa. Obat yang bekerja di jalur ini 

adalah tiazolin dan metformin.  

(5) Hepar  

Pada penyandang DM tipe 2 terjadi resistensi insulin yang 

berat dan memicu glukoneogenesis sehingga produksi glukosa 

dalam keadaan basal oleh hepar (hepatic glucose production) 
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meningkat. Obat yang bekerja melalui jalur ini adalah 

metformin, yang menekan proses glukoneogenesis.  

(6) Otak  

Insulin merupakan penekan nafsu makan yang kuat. Pada 

individu yang obese baik yang DM maupun non-DM, 

didapatkan hiperinsulinemia yang merupakan mekanisme 

kompensasi dari resistensi insulin. Pada golongan ini asupan 

makanan justru meningkat akibat adanya resistensi insulin 

yang juga terjadi di otak. Obat yang bekerja di jalur Ini adalah 

agonis GLP-1, amilin dan bromokriptin. 

(7) Kolon/Mikrobiota  

Perubahan komposisi mikrobiota pada kolon berkontribusi 

dalam keadaan hiperglikemia. Mikrobiota usus terbukti 

berhubungan dengan DM tipe 1, DM tipe 2, dan obesitas 

sehingga menjelaskan bahwa hanya sebagian individu berat 

badan berlebih akan berkembang DM. Probiotik dan prebiotic 

10 diperkirakan sebagai mediator untuk menangani keadaan 

hiperglikemia. 

(8) Usus halus  

Glukosa yang ditelan memicu respons insulin jauh lebih besar 

dibanding kalau diberikan secara intravena. Efek yang dikenal 

sebagai efek inkretin ini diperankan oleh 2 hormon yaitu 

glucagon-like polypeptide-1 (GLP-1) dan glucose-dependent 
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insulinotrophic polypeptide atau disebut juga gastric inhibitory 

polypeptide (GIP). Pada penyandang DM tipe 2 didapatkan 

defisiensi GLP-1 dan resisten terhadap hormon GIP. Hormon 

inkretin juga segera dipecah oleh keberadaan enzim DPP-4, 

sehingga hanya bekerja dalam beberapa menit. Obat yang 

bekerja menghambat kinerja DPP-4 adalah DPP-4 inhibitor. 

Saluran pencernaan juga mempunyai peran dalam penyerapan 

karbohidrat melalui kinerja enzim alfa glukosidase yang akan 

memecah polisakarida menjadi monosakarida, dan kemudian 

diserap oleh usus sehingga berakibat meningkatkan glukosa 

darah setelah makan. Obat yang bekerja untuk menghambat 

kinerja enzim alfa glukosidase adalah acarbosa.  

(9) Ginjal 

Ginjal merupakan organ yang diketahui berperan dalam 

patogenesis DM tipe 2. Ginjal memfiltrasi sekitar 163 gram 

glukosa sehari. Sembilan puluh persen dari glukosa terfiltrasi 

ini akan diserap kembali melalui peran enzim sodium glucose 

co-transporter (SGLT-2) pada bagian convulated tubulus  

proksimal, dan 10% sisanya akan diabsorbsi melalui peran 

SGLT-1 pada tubulus desenden dan asenden, sehingga 

akhirnya tidak ada glukosa dalam urin. Pada penyandang DM 

terjadi peningkatan ekspresi gen SGLT-2, sehingga terjadi 

peningkatan reabsorbsi glukosa di dalam tubulus ginjal dan  



14 
 

mengakibatkan peningkatan kadar glukosa darah. Obat yang 

menghambat kinerja SGLT-2 ini akan menghambat reabsorbsi 

kembali glukosa di tubulus ginjal sehingga glukosa akan 

dikeluarkan lewat urin. Obat yang bekerja di jalur ini adalah 

penghambar SGLT-2. Dapaglifozin, empaglifozin dan 

canaglifozin adalah contoh obatnya. 

(10) Gaster 

Penurunan produksi amilin pada diabetes merupakan 

konsekuensi kerusakan sel beta pankreas. Penurunan kadar 

amilin menyebabkan percepatan pengosongan lambung dan 

peningkatan absorpsi glukosa di usus halus,yang berhubungan 

dengan peningkatan kadar glukosa postprandial.  

(11) Sistem imun  

Terdapat bukti bahwa sitokin menginduksi respons fase akut 

(disebut sebagai inflamasi derajat rendah, merupakan bagian 

dari aktivasi sistem imun bawaan/innate) yang berhubungan 

kuat dengan patogenesis DM tipe 2 dan berkaitan dengan 

komplikasi seperti dislipidemia dan aterosklerosis. Inflamasi 

sistemik derajat rendah berperan dalam induksi stres pada 

endoplasma akibat peningkatan kebutuhan metabolisme untuk 

insulin. DM tipe 2 ditandai dengan resistensi insulin perifer 

dan penurunan produksi insulin,disertai dengan inflamasi 
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kronik derajat rendah pada jaringan perifer seperti adiposa, 

hepar dan otot.  

Beberapa dekade terakhir, terbukti bahwa adanya hubungan 

antara obesitas dan resistensi insulin terhadap inflamasi. Hal tersebut 

menggambarkan peran penting inflamasi terhadap patogenesis DM 

tipe 2, yang dianggap sebagai kelainan imun (immune disorder). 

Kelainan metabolik lain yang berkaitan dengan inflamasi juga 

banyak terjadi pada DM tipe 2.5 

(b) Kerusakan sel B pangkreas 

Pada awal perkembangan diabetes melitus tipe 2, sel B 

menunjukan gangguan pada sekresi insulin fase pertama,artinya 

sekresi insulin gagal mengkompensasi resistensi insulin. Apabila 

tidak ditangani dengan baik,pada perkembangan selanjutnya akan 

terjadi kerusakan sel-sel B pankreas. Kerusakan sel-sel B pankreas 

akan terjadi secara progresif seringkali akan menyebabkan defisiensi 

insulin,sehingga akhirnya penderita memerlukan insulin eksogen. 

Pada penderita diabetes melitus tipe 2 memang umumnya ditemukan 

kedua faktor tersebut, yaitu resistensi insulin dan defisiensi insulin.8 

Pada orang dewasa, sel beta memiliki waktu hidup 60 hari. Pada 

kondisi normal, 0,5 % sel beta mengalami apoptosis tetapi diimbangi 

dengan replikasi dan neogenesis. Normalnya, ukuran sel beta relatif 

konstan sehingga jumlah sel beta dipertahankan pada kadar optimal 

selama masa dewasa. Seiring dengan bertambahnya usia, jumlah sel 
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beta akan menurun karena proses apoptosis melebihi replikasi dan 

neogenesis. Hal ini menjelaskan mengapa orang tua lebih rentan 

terhadap terjadinya DM Tipe-2.11 

Pada masa dewasa, jumlah sel beta bersifat adaptif terhadap 

perubahan homeostasis metabolik. Jumlah sel beta dapat beradaptasi 

terhadap peningkatan beban metabolik yang disebabkan oleh 

obesitas dan resistensi insulin. Peningkatan jumlah sel beta ini terjadi 

melalui peningkatan replikasi dan neogenesis, serta hipertrofi sel 

beta. 11 

Ada beberapa teori yang menerangkan bagaimana terjadinya 

kerusakan sel beta, diantaranya adalah teori glukotoksisitas, 

lipotoksisitas, dan penumpukan amiloid. Efek hiperglikemia 

terhadap sel beta pankreas dapat muncul dalam beberapa bentuk. 

Pertama adalah desensitasi sel beta pankreas, yaitu gangguan 

sementara sel beta yang dirangsang oleh hiperglikemia yang 

berulang. Keadaan ini akan kembali normal bila glukosa darah 

dinormalkan. Kedua adalah ausnya sel beta pankreas yang 

merupakan kelainan yang masih reversibel dan terjadi lebih dini 

dibandingkan glukotoksisitas. Ketiga adalah kerusakan sel beta yang 

meneta. 11 

Pada DM Tipe-2, sel beta pankreas yang terpajan dengan 

hiperglikemia akan memproduksi reactive oxygen species (ROS). 

Peningkatan ROS yang berlebihan akan menyebabkan kerusakan sel 
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beta pankreas. Hiperglikemia kronik merupakan keadaan yang dapat 

menyebabkan berkurangnya sintesis dan sekresi insulin di satu sisi 

dan merusak sel beta secara gradual.11 

c. Faktor resiko 

 Peningkatan jumlah penderita DM yang sebagian besar DM tipe 2, 

berkaitan dengan beberapa faktor yaitu faktor risiko yang tidak dapat 

diubah, faktor risiko yang dapat diubah dan faktor lain. Menurut 

American DiabetesAssociation (ADA) bahwa DM berkaitan dengan 

faktor risiko yang tidak dapat diubah meliputiriwayat keluarga dengan 

DM (first degree relative), umur ≥45 tahun, etnik, riwayatmelahirkan 

bayi dengan berat badan lahir bayi >4000 gram atau riwayat pernah 

menderita DM gestasional dan riwayat lahir dengan beratbadan rendah 

(2,5kg), Faktor risiko yang dapatdiubah meliputi obesitas berdasarkan 

IMT ≥25kg/m2 atau lingkar perut ≥80 cm pada wanita dan ≥90 cm 

pada laki-laki, kurangnya aktivitas fisik, hipertensi, dislipidemi dan diet 

tidak sehat.8 

Faktor lain yang terkait dengan risiko diabetes adalah penderita 

polycystic ovarysindrome (PCOS), penderita sindrom metabolik 

memiliki riwatyat toleransi glukosa terganggu (TGT) atau glukosa 

darah puasa terganggu (GDPT) sebelumnya, memiliki riwayat penyakit 

kardiovaskuler seperti stroke, PJK, atau peripheral rrterial Diseases 

(PAD), konsumsi alkohol,faktor stres, kebiasaan merokok, jenis 

kelamin,konsumsi kopi dan kafein.8 



18 
 

Adapun faktor resiko yang lainnya adalah : 

1) Obesitas (kegemukan)   

Terdapat korelasi bermakna antara obesitas dengan kadar glukosa 

darah, pada derajat kegemukan dengan IMT > 23 dapat 

menyebabkan peningkatan kadar glukosa darah menjadi 200mg%.  

2) Hipertensi 

Peningkatan tekanan darah pada hipertensi berhubungan erat dengan 

tidak tepatnya penyimpanan garam dan air, atau meningkatnya 

tekanan dari dalam tubuh pada sirkulasi pembuluh darah perifer. 

3) Riwayat keluarga diabetes melitus 

Seorang yang menderita Diabetes Mellitus diduga mempunyai gen 

diabetes. Diduga bahwa bakat diabetes merupakan gen resesif. 

Hanya orang yang bersifat homozigot dengan gen resesif tersebut 

yang menderita Diabetes Mellitus. 

4) Dislipidemia  

Dislipidemia adalah keadaan yang ditandai dengan kenaikan kadar 

lemak darah (Trigliserida > 250 mg/dl). Terdapat hubungan antara 

kenaikan plasma insulin dengan rendahnya HDL (< 35 mg/dl) sering 

didapat pada pasien Diabetes. 

5) Umur  

Berdasarkan penelitian, usia yang terbanyak terkena Diabetes 

Mellitus adalah > 45 tahun. 
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6) Riwayat persalinan 

Riwayat abortus berulang, melahirkan bayi cacat atau berat badan 

bayi > 4000 gram. 

7) Faktor genetik 

DM tipe 2 berasal dari interaksi genetis dan berbagai faktor mental 

Penyakit ini sudah lama dianggap berhubungan dengan agregasi 

familial. Risiko emperis dalam hal terjadinya DM tipe 2 akan 

meningkat dua sampai enam kali lipat jika orang tua atau saudara 

kandung mengalami penyakit ini.  

8) Alkohol dan Rokok  

Perubahan-perubahan dalam gaya hidup berhubungan dengan 

peningkatan frekuensi DM tipe 2. Walaupun kebanyakan 

peningkatan ini dihubungkan dengan peningkatan obesitas dan 

pengurangan ketidak aktifan fisik, faktor-faktor lain yang 

berhubungan dengan perubahan dari lingkungan tradisional 

kelingkungan kebarat- baratan yang meliputi perubahan-perubahan 

dalam konsumsi alkohol dan rokok, juga berperan dalam 

peningkatan DM tipe 2. Alkohol akan menganggu metabolisme gula 

darah terutama pada penderita DM, sehingga akan mempersulit 

regulasi gula darah dan meningkatkan tekanan darah. Seseorang 

akan meningkat tekanan darah apabila mengkonsumsi etil alkohol 

lebih dari 60ml/hari yang setara dengan 100 ml proof wiski, 240 ml 

wine atau 720 ml. 
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9) Faktor resiko penyakit tidak menular 

Faktor resiko penyakit tidak menular, termasuk DM Tipe 2, 

dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah faktor risiko yang 

tidak dapat berubah misalnya umur, faktor genetik, pola makan yang 

tidak seimbang jenis kelamin, status perkawinan, tingkat pendidikan, 

pekerjaan, aktivitas fisik, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, 

Indeks Masa Tubuh.8 

d. Manifestasi klinik 

1) DM tipe-1 

Sebagian besar penderita DM tipe-1 mempunyai riwayat perjalanan 

klinis yang akut. Poliuria, polidipsia, nokturia, enuresis, penurunan 

berat badan yang cepat dalam 2-6 minggu sebelum diagnosis 

ditegakkan, kadang-kadang disertai polifagia dan gangguan 

penglihatan. Apabila gejala-gejala klinis ini disertai dengan 

hiperglikemia maka diagnosis DM tidak diragukan lagi.  

Sering terjadi kesalahan dan keterlambatan diagnosis DM tipe-1. 

Pada beberapa anak mulai timbulnya gejala sampai menjadi 

ketoasidosis dapat terjadi sangat cepat, sedangkan pada anak yang lain 

dapat timbul secara lambat dapat dalam beberapa bulan. Akibat 

keterlambatan diagnosis, penderita DM tipe-1 akan memasuki fase 

ketoasidosis yang dapat berakibat fatal bagi penderita. Keterlambatan 

ini dapat juga terjadi karena penderita disangka menderita 
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bronkopneumonia dengan asidosis atau syok berat akibat 

gastroenteritis. 7 

2) DM tipe-2 

Berbagai keluhan dapat ditemukan pada penyandang DM. 

Kecurigaan adanya DM perlu dipikirkan apabila terdapat keluhan  

seperti: Keluhan klasik DM: poliuria, polidipsia, polifagia dan 

penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan sebabnya. Keluhan 

lain: lemah badan, kesemutan, gatal, mata kabur, dan disfungsi ereksi 

pada pria, serta pruritus vulva pada wanita.5 

Tabel II.1 Gejala DMT2 

 

Gejala Klasik DM Gejala Lain DM 

Poliuria Badan Lemah 

Polidipsia Kesemutan 

Polifagia Gatal 

Penurunan Berat Badan Pandangan Kabur 

 Disfungsi Erektil 

 Pruritus Vulvae 

(Sumber: Konsensus Pengelolaan Diabetes Melitus Tipe 2, PERKENI) 

e. Diagnosis 

Pada penelitian ini peneliti fokus pada DM Tipe-2. Keluhan dan gejala 

yang khas ditambah hasil pemeriksaan glukosa darah sewaktu >200 mg/dl, 

glukosa darah puasa >126 mg/dl sudah cukup untuk menegakkan 

diagnosis DM. Untuk diagnosis DM dan gangguan toleransi glukosa 

lainnya diperiksa glukosa darah 2 jam setelah beban glukosa, diperlukan 
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kadar glukosa darah 2 kali abnormal untuk konfirmasi diagnosis DM pada 

hari yang lain atau Tes Toleransi Glukosa Oral (TTGO) yang abnormal. 

Konfirmasi tidak diperlukan pada keadaan khas hiperglikemia dengan 

dekompensasi metabolik akut, seperti ketoasidosis, berat badan yang 

menurun cepat.8 

Tabel II.2 Kriteria Diagnosis Diabetes Melitus 

 

Pemeriksaan glukosa plasma puasa ≥ 126 mg/dL. Puasa adalah  

kondisi tidak ada asupan kalori minimal 8 jam.(B)Atau 

Pemeriksaan glukosa plasma ≥ 200 mg/dL 2-jam setelah Tes  

Toleransi Glukosa Oral (TTGO) dengan beban glukosa 75 gram. (B) 

Atau  

Pemeriksaan glukosa plasma sewaktu ≥ 200 mg/dL dengan keluhan  

klasik. Atau  

 Pemeriksaan HbA1c ≥ 6,5% dengan menggunakan metode yang  

terstandarisasi oleh National Glycohaemoglobin Standarization  

Program (NGSP). (B) (perkeni) 

(Sumber: Konsensus Pengelolaan Diabetes Melitus Tipe 2, PERKENI) 

Hasil pemeriksaan yang tidak memenuhi kriteria normal atau kriteria 

DM digolongkan ke dalam kelompok prediabetes yang meliputi toleransi 

glukosa  terganggu (TGT) dan glukosa darah puasa terganggu (GDPT).  

1) Glukosa Darah Puasa Terganggu (GDPT): Hasil pemeriksaan glukosa 

plasma puasa antara 100 – 125 mg/dL dan pemeriksaan TTGO glukosa 

plasma 2-jam < 140 mg/dL;  

2) Toleransi Glukosa Terganggu (TGT): Hasil pemeriksaan glukosa 

plasma 2 -jam setelah TTGO antara 140 – 199 mg/dL dan glukosa 

plasma puasa < 100 mg/dL. 
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3) Bersama-sama didapatkan GDPT dan TGT  

4) Diagnosis prediabetes dapat juga ditegakkan berdasarkan hasil 

pemeriksaan HbA1c yang menunjukkan angka 5,7 – 6,4%. 5 

Pemeriksaan penyaring ditujukan pada mereka yang mempunyai risiko 

DM namun tidak menunjukkan adanya gejala DM. Pemeriksaan penyaring 

bertujuan untuk menemukan pasien dengan DM, TGT maupun GDPT, 

sehingga dapat ditangani lebih dini. Pasien dengan TGT dan GDPT juga 

disebut sebagai pasien prediabetes. Prediabetes ini merupakan tahapan 

sementara menuju DM. 11 

Pemeriksaan penyaring dapat dilakukan dengan pemeriksaan kadar 

glukosa darah sewaktu atau kadar glukosa darah puasa. Apabila pada 

pemeriksaan penyaring didapatkan hasil peningkatan kadar glukosa darah 

sesuai dengan kriteria diagnosis diabetes, maka perlu dilakukan 

pemeriksaan lanjutan untuk mengkonfirmasi dengan pemeriksaan glukosa 

plasma puasa ulang atau dengan tes toleransi glukosa oral (TTGO). 

Pemeriksaan penyaring untuk tujuan penjaringan masal (mass screening) 

tidak dianjurkan mengingat biaya yang mahal. Pemeriksaan penyaring 

dianjurkan dikerjakan pada saat pemeriksaan untuk penyakit lain 

(misalnya pada pasien dengan sindrom metabolik) atau general check-up.11 

f.  Tatalaksana 

Penatalaksanaan DM dimulai dengan menerapkan pola hidup sehat 

(terapi nutrisi medis dan aktivitas fisik) bersamaan dengan intervensi 

farmakologis dengan obat anti hiperglikemia secara oral dan/atau suntikan. 
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Obat anti hiperglikemia oral dapat diberikan sebagai terapi tunggal atau 

kombinasi.5 

Pengetahuan tentang pemantauan mandiri, tanda dan gejala 

hipoglikemia dan cara mengatasinya harus diberikan kepada pasien. 5 

1) Terapi non-farmakologis 

Dari awal, pada pengelolaan pasien DM Tipe-2 harus direncanakan 

terapi non farmakologis dan pertimbangan terapi farmakologis. Hal 

yang paling penting pada terapi non farmakologis adalah monitor 

sendiri kadar glukosa darah dan pendidikan berkelanjutan tentang 

penatalaksanaan diabetes pada pasien. Latihan jasmani secara teratur 

(3-4 kali seminggu selama 30 menit/ kali), merupakan salah satu pilar 

dalam pengelolaan DM tipe 2. Kegiatan sehari-hari seperti berjalan kaki 

ke pasar, menggunakan tangga, dan berkebun harus tetap dilakukan. 

Latihan jasmani selain untuk menjaga kebugaran juga dapat 

menurunkan berat badan dan memperbaiki sensitivitas insulin sehingga 

akan memperbaiki kendali glukosa darah. Latihan jasmani yang 

dianjurkan adalah berupa latihan jasmani yang bersifat aerobik seperti 

jalan kaki, bersepeda santai, joging, dan berenang. Latihan jasmani 

sebaiknya disesuaikan dengan umur dan status kesegaran jasmani. 

Untuk mereka yang relatif sehat, intensitas latihan jasmani bisa 

ditingkatkan. Sementara bagi mereka yang sudah mengalami 

komplikasi DM, intensitas latihan jasmani dapat dikurangi.11 
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Tujuan akhir pengelolaan adalah turunnya morbiditas dan 

mortalitas DM. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan 

pengendalian glukosa darah, tekanan darah, berat badan dan profil 

lipid,melalui pengelolaan pasien secara holistik dengan mengajarkan 

perawatan mandiri dan perubahan perilaku.8 

(a) Diet  

Prinsip pengaturan makan pada penyandang diabetes hampir 

sama dengan anjuran makan untuk masyarakat umum yaitu 

makanan yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan kalori dan 

zat gizi masingmasing individu. Pada penyandang diabetes perlu 

ditekankan pentingnya keteraturan makan dalam hal jadwal makan, 

jenis dan jumlah makanan, terutama pada mereka yang 

menggunakan obat penurun glukosa darah atau insulin. Standar 

yang dianjurkan adalah makanan dengan komposisi yang seimbang 

dalam hal karbohidrat 60-70%, lemak 20-25% danprotein 10-15%. 

Untuk menentukan status gizi, dihitung dengan BMI (Body Mass 

Indeks). Indeks Massa Tubuh (IMT) atau Body Mass Index (BMI) 

merupupakan alat atau cara yang sederhana untuk memantau status 

gizi orang dewasa, khususnya yang berkaitan dengan kekurangan 

dan kelebihan berat badan.8 

(b) Latihan fisik 

Dianjurkan latihan secara teratur (3-4 kali seminggu) selama 

kurang lebih 30 menit, yang sifatnya sesuai dengan Continous, 
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Rhythmical, Interval, Progresive, Endurance (CRIPE). Training 

sesuai dengan kemampuan pasien. Sebagai contoh adalah olah raga 

ringan jalan kaki biasa selama 30 menit. Hindarkan kebiasaan 

hidup yang kurang gerak atau bermalasmalasan.8 

(c) Pendidikan kesehatan  

Pendidikan kesehatan sangat penting dalam pengelolaan. 

Pendidikan kesehatan pencegahan primer harus diberikan kepada 

kelompok masyarakat resiko tinggi. Pendidikan kesehatan sekunder 

diberikan kepada kelompok pasien DM. Sedangkan pendidikan 

kesehatan untuk pencegahan tersier diberikan kepada pasien yang 

sudah mengidap DM dengan penyulit menahun.8 

(d) Obat  

Oral hipoglikemik, insulin Jika pasien telah melakukan 

pengaturan makan dan latihan fisik tetapi tidak berhasil 

mengendalikan kadar gula darah maka dipertimbangkan pemakaian 

obat hipoglikemik.8 

2) Farmakologi 

Pengelolaan DMT2 dimulai dengan pengaturan makan dan latihan 

jasmani selama beberapa waktu. Apabila kadar glukosa darah belum 

mencapai sasaran, dilakukan intervensi farmakologis dengan obat 

hipoglikemik oral (OHO) dan atau suntikan insulin. Pemilihan obat 

untuk pasien DMT2 memerlukan pertimbangan yang banyak agar 

sesuai dengan kebutuhan pasien. Pertimbangan itu meliputi, lamanya 



27 
 

menderita diabetes, adanya komorbid dan jenis komorbidnya, riwayat 

pengobatan sebelumnya, riwayat hipoglikemia sebelumnya, dan kadar 

HbA Dengan 1c. pertimbangan tertentu, OHO dapat segera diberikan 

secara tunggal atau langsung kombinasi, sesuai indikasi. Pada keadaan 

dekompensasi metabolik berat, misalnya ketoasidosis, stres berat, berat 

badan yang menurun dengan cepat, adanya ketonuria, insulin dapat 

segera diberikan. Pengetahuan tentang pemantauan mandiri, tanda dan 

gejala hipoglikemia dan cara mengatasinya harus dijelaskan kepada 

pasien.11 

(a) Obat Antihiperglikemia Oral (OHO) 

Berdasarkan cara kerjanya, obat anti-hiperglikemia oral dibagi 

menjadi 5 golongan: 

(1) Pemacu sekresi insulin (Insulin Secretagogue)  

a. Sulfonilurea Obat golongan ini mempunyai efek utama 

meningkatkan sekresi insulin oleh sel beta pankreas.Efek 

samping utama adalah hipoglikemia dan peningkatan berat 

badan. Hati-hati menggunakan sulfonilurea pada pasien 

dengan risiko tinggi hipoglikemia (orang tua, gangguan 

fungsi hati dan ginjal).  

b. Glinid Glinid merupakan obat yang cara kerjanya mirip 

dengan sulfonilurea, namun berbeda lokasi reseptor, dengan 

hasil akhir berupa penekanan pada peningkatan sekresi 

insulin fase pertama. Golongan ini terdiri dari 2 macam obat 
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yaitu Repaglinid (derivat asam benzoat) dan Nateglinid 

(derivat fenilalanin). Obat ini diabsorbsi dengan cepat setelah 

pemberian secara oral dan diekskresi secara cepat melalui 

hati. Obat ini dapat mengatasi hiperglikemia post prandial. 

Efek samping yang mungkin terjadi adalah hipoglikemia. 

Obat golongan glinid sudah tidak tersedia di Indonesia. 

(2) Peningkat sensitivitas terhadap insulin  

a. Metformin  

Metformin mempunyai efek utama meng-urangi produksi 

glukosa hati (glukoneogenesis), dan memperbaiki ambilan 

glukosa di jaringan perifer. Metformin merupakan pilihan 

pertama pada sebagian besar kasus DM tipe 2. Dosis 

metformin diturunkan pada pasien dengan gangguan fungsi 

ginjal (LFG 30 – 60 ml/menit/1,73 m2). Metformin tidak 

boleh diberikan pada beberapa keadaan LFG < 30 

mL/menit/1,73 m2, adanya gangguan hati berat, serta pasien-

pasien dengan kecenderungan hipoksemia (misalnya penyakit 

serebrovaskular, sepsis, renjatan, PPOK, gagal jantung 

NYHA fungsional class III-IV). Efek samping yang mungkin 

terjadi adalah gangguan saluran pencernaan seperti dispepsia, 

diare, dan lain-lain. 
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b. Tiazolidinedion (TZD)  

Tiazolidinedion merupakan agonis dari Peroxisome 

Proliferator Activated Receptor Gamma (PPAR-gamma), 

suatu reseptor inti yang terdapat antara lain di sel otot, lemak, 

dan hati. Golongan ini mempunyai efek menurunkan 

resistensi insulin dengan meningkatkan jumlah protein 

pengangkut glukosa, sehingga meningkatkan ambilan 

glukosa di jaringan perifer. Tiazolidinedion meningkatkan 

retensi cairan tubuh sehingga dikontraindikasikan pada 

pasien dengan gagal jantung (NYHA fungsional class III-IV) 

karena dapat memperberat edema/retensi cairan. Hati-hati 

pada gangguan faal hati, dan bila diberikan perlu pemantauan 

faal hati secara berkala. Obat yang masuk dalam golongan ini 

adalah pioglitazone. 

(3) Penghambat Alfa Glukosidase  

Obat ini bekerja dengan menghambat kerja enzim alfa 

glukosidase di saluran pencernaan sehingga menghambat 

absorpsi glukosa dalam usus halus.  Penghambat glukosidase 

alfa tidak digunakan pada keadaan LFG ≤ 30 ml/min/1,73 m2, 

gangguan faal hati yang berat, irritable bowel syndrome. Efek 

samping yang mungkin terjadi berupa bloating (penumpukan 

gas dalam usus) sehingga sering menimbulkan flatus. Guna 
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mengurangi efek samping pada awalnya diberikan dengan dosis 

kecil. Contoh obat golongan ini adalah acarbose. 

(4) Penghambat enzim Dipeptidyl Peptidase-4 (DPP-4 inhibitor)  

Dipeptidil peptidase-4 (DPP-4) adalah suatu serin 

protease, yang didistribusikan secara luas dalam tubuh. Enzim 

ini memecah dua asam amino dari peptida yang mengandung 

alanin atau prolin di posisi kedua peptida N-terminal. Enzim 

DPP-4 terekspresikan di berbagai organ tubuh, termasuk di usus 

dan membran brush border ginjal, di hepatosit, endotelium 

vaskuler dari kapiler villi, dan dalam bentuk larut dalam plasma. 

Penghambat DPP-4 akan menghambat lokasi pengikatan pada 

DPP-4 sehingga akan mencegah inaktivasi dari glucagon-like 

peptide (GLP)-1. Proses inhibisi ini akan mempertahankan 

kadar GLP-1 dan glucose-dependent insulinotropic polypeptide 

(GIP) dalam bentuk aktif di sirkulasi darah, sehingga dapat 

memperbaiki toleransi glukosa, meningkatkan respons insulin, 

dan mengurangi sekresi glukagon. Penghambat DPP-4 

merupakan agen oral, dan yang termasuk dalam golongan ini 

adalah vildagliptin, linagliptin, sitagliptin, saxagliptin dan 

alogliptin. 
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(5) Penghambat enzim Sodium Glucose co-Transporter 2 

(SGLT-2 inhibitor) 

Obat ini bekerja dengan cara menghambat reabsorpsi 

glukosa di tubulus proksimal dan meningkatkan ekskresi 

glukosa melalui urin. Obat golongan ini mempunyai manfaat 

untuk menurunkan berat badan dan tekanan darah. Efek 

samping yang dapat terjadi akibat pemberian obat ini adalah 

infeksi saluran kencing dan genital. Pada penyandang DM 

dengan gangguan fungsi ginjal perlu dilakukan penyesuaian 

dosis, dan tidak diperkenankan bila LFG kurang dari 45 

ml/menit. Hati-hati karena dapat mencetuskan ketoasidosis.5 

Tabel II.3 Profil Obat Antihiperglikemia Oral yang Tersedia di 

Indonesia 

 
(sumber : konsesnus tatalaksana dm tipe 2 PERKENI) 
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(b) Obat Antihiperglikemia Injeksi 

(1) Insulin 

Insulin merupakan protein kecil dengan berat molekul 5808 

pada manusia. Insulin mengandung 51 asam amino yang 

tersusun dalam dua rantai yang dihubungkan dengan jembatan 

disulfide, terdapat perbedaan asam amino kedua rantai tersebut. 

Untuk pasien yang tidak terkontrol dengan diet atau pemberian 

hipoglikemik oral, kombinasi insulin dan obat-obat lain bisa 

sangat efektif. Insulin kadangkala dijadikan pilihan sementara, 

misalnya selama kehamilan. Namun pada pasien DM tipe 2 

yang memburuk, penggantian insulin total menjadi kebutuhan. 

Insulin merupakan hormon yang mempengaruhi metabolisme 

karbohidrat maupun metabolisme protein dan lemak. Fungsi 

insulin antara lain menaikkan pengambilan glukosa ke dalam 

sel–sel sebagian besar jaringan, menaikkan penguraian glukosa 

secara oksidatif, menaikkan pembentukan glikogen dalam hati 

dan otot serta mencegah penguraian glikogen, menstimulasi 

pembentukan protein dan lemak dari glukosa.8 Insulin 

digunakan pada keadaan :  

a) HbA1c saat diperiksa t 7.5% dan sudah menggunakan satu 

atau dua obat antidiabetes 

b) HbA1c saat diperiksa > 9%  

c) Penurunan berat badan yang cepat  
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d) Hiperglikemia berat yang disertai ketosis  

e) Krisis Hiperglikemia  

f) Gagal dengan kombinasi OHO dosis optimal  

g) Stres berat (infeksi sistemik, operasi besar, infark miokard 

akut, stroke)  

h) Kehamilan dengan DM/diabetes melitus gestasional yang 

tidak terkendali dengan perencanaan makan  

i) Gangguan fungsi ginjal atau hati yang berat  

j) Kontraindikasi dan atau alergi terhadap OHO  

k) Kondisi perioperatif sesuai dengan indikasi. 5 

Insulin dapat diberikan pada semua pasien DM Tipe-2 

dengan kontrol glikemik yang buruk. Insulin juga dapat 

diberikan pada kasus-kasus DM Tipe-2 yang baru dikenal 

dengan penurunan berat badan yang hebat dan dalam keadaan 

ketosis. Contoh regimen insulin sekali sehari: 

a) Mulai dengan dosis8–10 unit long acting insulin (insulin 

kerja panjang)  

b) Teruskan pemakaian OAD (metformin)  

c) Lakukan pemeriksaan glukosa darah sebelum makan pagi  

d) Lakukan titrasi dosis untuk mengendalikan kadar glukosa 

darah sebelum makan pagi. 

Dalam menggunakan insulin, dosis dinaikan secara 

bertahap. Apabila kadar glukosa darah belum terkontrol, titrasi 
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dosis dapat dilakukan setiap 2- 3 hari. Cara mentitrasi dosis 

insulin basal :  

a) Naikan dosis 2 unit bila glukosa darah puasanya di atas 126 

mg/dl  

b) Naikan dosis 4 unit bila glukosa darah puasanya di atas 144 

mg/dl 

c) Titrasi dosis ini dapat dilakukan selama 2-3 bulan pertama 

sampai kadar glukosa darah puasa mencapai kadar yang 

diinginkan.11 

(2) Pemberian insulin basal 

 Pemberian Insulin Basal jika nilai HbA1c masih belum 

mencapai target, setelah kadar glukosa darah puasa terkendali 

dengan regimen basal insulin, maka dibutuhkan insulin lain 

untuk menurunkan HbA1c, yaitu dengan menambahkan insulin 

prandial. Pemberian basal insulin dengan menambahkan 

insulin prandial disebut dengan terapi basal plus.11 

Jika dengan pemberian cara di atas belum mendapatkan 

hasil yang optimal, maka pemberian insulin kerja cepat dapat 

diberikan setiap mau makan. Cara pemberian insulin seperti ini 

disebut dengan basal bolus. Dengan menggunakan 2 macam 

insulin dapat dilakukan berbagai metode untuk mencapai 

kontrol glukosa darah. Basal bolus insulin merupakan salah 
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satu metode yang dapat digunakan dalam mencapai kontrol 

glukosa darah.11 

Basal bolus insulin merupakan salah satu bentuk pemberian 

insulin yang cukup komplit, tetapi bisa jadi fleksibel sehingga 

kita mempunyai banyak pilihan dalam penatalaksanaan DM. 

Contoh pemberian insulin basal bolus, pada seorang penderita 

dapat diberi sekali injeksi insulin basal digabung dengan OAD, 

jika diperlukan tambahan insulin pada satu waktu makan, 

maka dapat ditambahkan satu bolus insulin. Jika setiap makan 

diperlukan insulin tambahan maka bolus insulin dapat 

diberikan setiap kali akan makan.11 

Terapi insulin tunggal atau kombinasi disesuaikan dengan 

kebutuhan pasien dan respons individu terhadap insulin, yang 

dinilai dari hasil pemeriksaan kadar glukosa darah harian baik 

glukosa darah puasa maupun glukosa darah setelah makan.11 

Efek samping terapi insulin : 

a) Efek samping utama terapi insulin adalah terjadinya 

hipoglikemia 

b) Penatalaksanaan hipoglikemia dapat dilihat dalam bagian 

komplikasi akut DM  

c) Efek samping yang lain berupa reaksi alergi terhadap 

insulin.5 
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2. Tuberkulosis  

Tuberkulosis merupakan suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh 

bakteri Mycobacterium Tuberculosis, biasanya akan mempengaruhi organ 

paru meskipun terdapat sepertiga dari kasus dapat menjangkit organ lain.12 

 

(DEPKES RI, Pedoman Nasional Pengendalian Tuberkulosis) 

Tuberkulosis sampai sekarang ini masih menjadi persoalan yang global, 

World Health Organization tahun 2011 menyatakan penyakit ini setiap 

tahunnya menginfeksi sekitar 9.000.000 orang dan membunuh hampir 

1.400.000 orang diseluruh dunia.12 

Berdasarkan Global TB Report 2018, diperkirakan di Indonesia pada 

tahun 2017 terdapat 842.000 kasus TB baru (319 per 100.000 penduduk) dan 

kematian karena TB sebesar 116.400 (44 per 100.000 penduduk) termasuk 

pada TB-HIV positif. Case Notification Rate (CNR) dari semua kasus 

dilaporkan sebanyak 171 per 100.000 penduduk. Secara nasional diperkirakan 

insiden TB-HIV sebesar 36.000 kasus (14 per 100.000 penduduk). Pada tahun 
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2017, angka kematian akibat tuberkulosis adalah 40/100.000 populasi (tanpa 

TB-HIV) dan 3,6 per 100.000 penduduk (termasuk TB-HIV).13 

a. Kuman tuberkulosis 

Mycobacterium Tuberculosis sejenis kuman berbentuk batang dengan 

ukuran panjang 1-4/um dan tebal 0,3-0,6/um. Sebagian besar dinding 

kuman terdiri atas asam lemak (lipid), kemudian peptidoglikan dan 

arabinomannan. Lipid inilah yang membuat bakteri lebih tahan asam 

(asam alkohol) sehingga disebut bakteri tahan asam (BTA) dan ia juga 

lebih tahan hidup pada udara kering maupun dalam keadaan dingin (dapat 

bertahun – tahun dilemari es). Hal ini terjadi karena kuman berada dalam 

sifat dormant. Dari sifat dormant ini kuman dapat kembali dan menjadi 

aktif kembali. Namun, jika kuman keluar menjadi droplet nuclei dalam 

udara (dikeluarkan saat batuk atau bersin, partikel ini akan rentan terhadap 

sinar ultraviolet.14 

 

(M.Tuberculosis dengan pewarnaan Zeihl-NeelsenSumber : Kayser et al 

2015) 



38 
 

b. Klasifikasi 

1) Klasifikasi berdasarkan lokasi anatomi 

a) TB paru 

TB paru adalah kasus TB yang melibatkan parenkim paru atau 

trakeobronkial. TB milier diklasiikasikan sebagai TB paru karena 

terdapat lesi di paru. Pasien yang mengalami TB paru dan ekstraparu 

harus diklasiikasikan sebagai kasus TB paru. 15 

b) TB ekstra paru 

TB Ekstra Paru adalah kasus TB yang melibatkan organ di luar 

parenkim paru seperti pleura, kelenjar getah bening, abdomen, 

saluran genitourinaria, kulit, sendi dan tulang, selaput otak. Kasus 

TB ekstraparu dapat ditegakkan secara klinis atau histologis setelah 

diupayakan secara maksimal dengan konfirmasi bakteriologis.15 

2) Klasifikasi berdasarkan riwayat pengobatan 

a) Kasus baru adalah adalah pasien yang belum pernah mendapat Obat 

Anti Tuberculosis (OAT) sebelumnya atau riwayat mendapatkan 

OAT kurang dari 1 bulan. 15 

b) Kasus dengan riwayat pengobatan sebelumnya adalah pasien yang 

pernah mendapatkan OAT 1 bulan atau lebih. Kasus ini 

diklasiikasikan lebih lanjut berdasarkan hasil pengobatan terakhir 

sebagai berikut: 15 

c) Kasus kambuh adalah pasien yang sebelumnya pernah mendapatkan 

OAT dan dinyatakan sembuh atau pengobatan lengkap pada akhir 
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pengobatan dan saat ini ditegakkan diagnosis TB episode rekuren 

(baik untuk kasus yang benar-benar kambuh atau episode baru yang 

disebabkan reinfeksi).15 

d) Kasus pengobatan setelah gagal adalah pasien yang sebelumnya 

pernah mendapatkan OAT dan dinyatakan gagal pada akhir 

pengobatan. 15 

e) Kasus setelah putus obat adalah pasien yang pernah menelan OAT 1 

bulan atau lebih dan tidak meneruskannya selama lebih dari 2 bulan 

berturut - turut atau dinyatakan tidak dapat dilacak pada akhir 

pengobatan. (Pada revisi guideline WHO tahun 2013 klasiikasi ini 

direvisi menjadi pasien dengan perjalanan pengobatan tidak dapat 

dilacak (loss to follow up) yaitu pasien yang pernah mendapatkan 

OAT dan dinyatakan tidak dapat dilacak pada akhir pengobatan). 15 

f) Klasiikasi berikut ini baru ditambahkan pada revisi guideline WHO 

tahun 2013 yaitu: kasus dengan riwayat pengobatan lainnya adalah 

pasien sebelumnya pernah mendapatkan OAT dan hasil akhir 

pengobatannya tidak diketahui atau tidak didokumentasikan. 15 

g) Pasien pindah adalah pasien yang dipindah dari register TB (TB 03) 

lain untuk melanjutkan pengobatan. (Klasiikasi ini tidak lagi terdapat 

dalam revisi guideline WHO tahun 2013). 15 

h) Pasien yang tidak diketahui riwayat pengobatan sebelumnya adalah 

pasien yang tidak dapat dimasukkan dalam salah satu kategori di 

atas. Penting diidentiikasi riwayat pengobatan sebelumnya karena 
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terdapatnya risiko resisten obat. Sebelum dimulai pengobatan 

sebaiknya dilakukan pemeriksaan biakan spesimen dan uji resistensi 

obat atau metode diagnostik cepat yang telah disetujui WHO (Xpert 

MTB/RIF) untuk semua pasien dengan riwayat pemakaian OAT. 15 

3) Klasifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan bakteriologis dan uji 

resistensi obat 

Semua pasien suspek / presumtif TB paru harus dilakukan 

pemeriksaan bakteriologis untuk mengkonirmasi penyakit TB paru. 

Pemeriksaan bakteriologis merujuk pada pemeriksaan apusan dahak 

atau spesimen lain atau identiikasi M. tuberculosis berdasarkan biakan 

atau metode diagnostik cepat yang telah mendapat rekomendasi WHO 

(Xpert MTB/ RIF). 15 

Pada wilayah dengan laboratorium jaminan mutu eksternal, kasus 

TB paru dikatakan apusan dahak positif berdasarkan terdapatnya paling 

sedikit hasil pemeriksaan apusan dahak Bakteri Tahan Asam (BTA) 

positif pada satu spesimen pada saat mulai pengobatan. Pada daerah 

tanpa laboratorium dengan jaminan mutu eksternal maka deinisi kasus 

TB paru apusan dahak positif bila paling sedikit terdapat dua spesimen 

pada pemeriksaan apusan dahak adalah BTA positif. 15 Kasus TB paru 

apusan negatif adalah: 15 

a) Hasil pemeriksaan apusan dahak BTA negatif tetapi biakan positif 

untuk M. tuberculosis. 15 

b) Memenuhi kriteria diagnostik berikut ini: 15  
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- Keputusan oleh klinisi untuk mengobati dengan terapi anti TB 

lengkap; dan 

- Temuan radiologis sesuai dengan TB paru aktif; dan 

- terdapat bukti kuat berdasarkan laboratorium atau manifestasi 

klinis 

- bila HIV negatif (atau status HIV tidak diketahui tetapi tinggal di 

daerah dengan prevalens HIV rendah), tidak respons dengan 

antibiotik spektrum luas (di luar OAT dan luorokuinolon dan 

aminoglikosida).  

Kasus TB paru tanpa pemeriksaan apusan dahak tidak 

diklasiikasikan apusan negatif tetapi dituliskan sebagai “apusan tidak 

dilakukan”. 15 

d) Patogenesis 

Setelah inhalasi, nukleus percik renik terbawa menuju percabangan 

trakea-bronkial dan dideposit di dalam bronkiolus respiratorik atau 

alveolus, di mana nukleus percik renik tersebut akan dicerna oleh 

makrofag alveolus yang kemudian akan memproduksi sebuah respon 

nonspesifik terhadap basilus. Infeksi bergantung pada kapasitas virulensi 

bakteri dan kemampuan bakterisid makrofag alveolus yang mencernanya. 

Apabila basilus dapat bertahan melewati mekanisme pertahanan awal ini, 

basilus dapat bermultiplikasi di dalam makrofag. Tuberkel bakteri akan 

tumbuh perlahan dan membelah setiap 23- 32 jam sekali di dalam 

makrofag. Mycobacterium tidak memiliki endotoksin ataupun eksotoksin, 
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sehingga tidak terjadi reaksi imun  segera pada host yang terinfeksi. 

Bakteri kemudian akan terus tumbuh dalam 2-12 minggu dan jumlahnya 

akan mencapai 103-104, yang merupakan jumlah yang cukup untuk 

menimbulkan sebuah respon imun seluler yang dapat dideteksi dalam 

reaksi pada uji tuberkulin skin test. Bakteri kemudian akan merusak 

makrofag dan mengeluarkan produk berupa tuberkel basilus dan kemokin 

yang kemudian akan menstimulasi respon imun. Sebelum imunitas seluler 

berkembang, tuberkel basili akan menyebar melalui sistem limfatik 

menuju nodus limfe hilus, masuk ke dalam aliran darah dan menyebar ke 

organ lain. Beberapa organ dan jaringan diketahui memiliki resistensi 

terhadap replikasi basili ini. Sumsum tulang, hepar dan limpa ditemukan 

hampir selalu mudah terinfeksi oleh Mycobacteria. Organisme akan 

dideposit di bagian atas (apeks) paru, ginjal, tulang, dan otak, di mana 

kondisi organ-organ tersebut sangat menunjang pertumbuhan bakteri 

Mycobacteria. Pada beberapa kasus, bakteri dapat berkembang dengan 

cepat sebelum terbentuknya respon imun seluler spesifik yang dapat 

membatasi multiplikasinya.1 

1) TB primer 

Infeksi primer terjadi pada paparan pertama terhadap tuberkel basili. 

Hal ini biasanya terjadi pada masa anak, oleh karenanya sering 

diartikan sebagai TB anak. Namun, infeksi ini dapat terjadi pada usia 

berapapun pada individu yang belum pernah terpapar Mycobacterium 

Tuberculosis sebelumnya. Percik renik yang mengandung basili yang 
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terhirup dan menempati alveolus terminal pada paru, biasanya terletak 

di bagian bawah lobus superior atau bagian atas lobus inferior paru. 

Basili kemudian mengalami terfagosistosis oleh makrofag; produk 

mikobakterial mampu menghambat kemampuan bakterisid yang 

dimiliki makrofag alveolus, sehingga bakteri dapat melakukan replikasi 

di dalam makrofag. Makrofag dan monosit lain bereaksi terhadap 

kemokin yang dihasilkan dan bermigrasi menuju fokus infeksi dan 

memproduksi respon imun. Area inflamasi ini kemudian disebut 

sebagai Ghon focus. Basili dan antigen kemudian bermigrasi keluar dari 

Ghon focus melalui jalur limfatik menuju Limfe nodus hilus dan 

membentuk kompleks (Ghon) primer. Respon inflamasinya 

menghasilkan  gambaran tipikal nekrosis kaseosa. Di dalam nodus 

limfe, limfosit T  akan membentuk suatu respon imun spesifik dan 

mengaktivasi makrofag untuk menghambat pertumbuhan basili yang 

terfagositosis. Fokus primer ini mengandung 1,000–10,000 basili yang 

kemudian terus melakukan replikasi. Area inflamasi di dalam fokus 

primer akan digantikan dengan jaringan fibrotik dan kalsifikasi, yang 

didalamnya terdapat makrofag yang mengandung basili terisolasi yang 

akan mati jika sistem imun host adekuat. Beberapa basili tetap dorman 

di dalam fokus primer untuk beberapa bulan atau tahun, hal ini dikenal 

dengan “kuman laten”. Infeksi primer biasanya bersifat asimtomatik 

dan akan menunjukkan hasil tuberkulin positif dalam 4-6 minggu 

setelah infeksi. Dalam beberapa kasus, respon imun tidak cukup kuat 
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untuk menghambat perkembangbiakan bakteri dan basili akan 

menyebar dari sistem limfatik ke aliran darah dan menyebar ke seluruh 

tubuh, menyebabkan penyakit TB paru aktif dalam beberapa bulan. TB 

paru primer progresif pada parenkim paru menyebabkan membesarnya 

fokus primer, sehingga dapat ditemukan banyak area menunjukkan 

gambaran nekrosis kaseosa dan dapat ditemukan kavitas,  menghasilkan 

gambaran klinis yang serupa dengan TB paru post primer. 1 

2) TB pasca primer 

TB pasca primer merupakan pola penyakit yang terjadi pada host yang 

sebelumnya pernah tersensitisasi Mycobacterium Tuberculosis. Terjadi 

setelah periode laten yang memakan waktu bulanan hingga tahunan 

setelah infeksi primer. Hal ini dapat dikarenakan reaktivasi kuman laten 

atau karena reinfeksi. Reaktivasi terjadi ketika basili dorman yang 

menetap di jaringan selama beberapa bulan atau beberapa tahun setelah 

infeksi primer, mulai kembali bermultiplikasi. Hal ini mungkin 

merupakan respon dari melemahnya sistem imun host oleh karena 

infeksi HIV. Reinfeksi terjadi ketika seorang yang pernah mengalami 

infeksi primer terpapar kembali oleh kontak dengan orang yang 

terinfeksi penyakit TB paru aktif. Dalam sebagian kecil kasus, hal ini 

merupakan bagian dari proses infeksi primer. Setelah terjadinya infeksi 

primer, perkembangan cepat menjadi penyakit intra-torakal lebih sering 

terjadi pada anak dibanding pada orang dewasa. Foto toraks. mungkin 

dapat memperlihatkan gambaran limfadenopati intratorakal dan infiltrat 
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pada lapang paru. TB post-primer biasanya mempengaruhi parenkim 

paru namun dapat juga melibatkan organ tubuh lain. Karakteristik dari 

dari TB post primer adalah ditemukannya kavitas pada lobus superior 

paru dan kerusakan paru yang luas. Pemeriksaan sputum biasanya 

menunjukkan hasil yang positif dan biasanya tidak ditemukan 

limfadenopati intratorakal.1 

e) Gejala klinis 

Keluhan yang dirasakan pasien tuberkulosis dapat bermacam – 

macam atau malah banyak pasien ditemukan TB paru tanpa keluhan sama 

sekali dalam pemeriksaan kesehatan. Keluhan yang terbanyak adalah : 14 

1) Demam 

Biasanya subfebril menyerupai demam influenza. Tetapi kadang – 

kadang panas badan dapat mencapai 40-41oC. Serangan demam 

pertama dapat sembuh sebentar, tetapi kemudian dapat timbul kembali. 

Begitulah seterusnya hilang timbulnya demam ini sehingga pasien 

merasa tidak pernah terbebas dari serangan demam. Keadaan ini juga 

dipengaruhi oleh imunitas manusia dan berat ringannya infeksi yang 

masuk. 14 

2) Batuk/Batuk Darah 

Batuk timbul akibat iritasi pada bronkus. Fungsi batuk adalah untuk 

membuang produk radang keluar. Sifat batuk dimulai dari batuk kering 

(non-produktif) kemudian timbul peradangan menjadi produktif 

sehingga menghasilkan sputum. Hal ini juga dapat berlanjut menjadi 
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batuk darah akibat pecahnya pembuluh darah. Namun batuk pada TB 

paru dominan akibat kavitasi, tetapi dapat pula akibat ulkus dinding 

bronkus.14 

3) Sesak napas 

Terjadinya sesak napas akibat infiltrasi yang telah meliputi setengah 

bagian paru-paru sehingga pada TB paru yang ringan sesak napas 

jarang terjadi. 14 

4) Nyeri dada 

Nyeri dada timbul akibat infiltrasi radang telah mencapai pleura 

sehingga dapat menimbulkan pleuritis. Terjadinya gesekan kedua 

pleura sewaktu pasien menarik atau melepaskan napas. Gejala ini agak 

jarang ditemukan. 14 

5) Malaise 

Penyakit TB paru bersifat radang yang menahun. Gejala malaise sering 

ditemukan berupa anoreksia atau tidak ada nafsu makan, penurunan 

berat badan, sakit kepala, meriang, nyeri otot, dan  keringat malam. 

Gejala malaise ini makin lama makin memberat dan muncul secara 

tidak teratur.14 

f) Diagnosis 

Selain pemeriksaan dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik diperlukan 

pemeriksaan lainnya untuk menegakkan diagnosis tuberkulosis paru ini.14 
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1) Pemeriksaan radiologis 

Pada saat ini pemeriksaan radiologi dada merupakan cara yang praktis 

untuk menemukan lesi tuberkulosis. Umumnya daerah apeks paru atau 

segmen apikal lobus atas dan atau bawah. Pada awal penyakit saat lesi 

masih merupakan sarang – sarang pneumonia, gambaran radiologis 

berupa bercak seperti awan dengan batas tidak tegas. Apabila lesi sudah 

diliputi jaringan ikat maka bayangan foto berupa bulatan dengan batas 

tegas yang disebut tuberkuloma. Gambaran radiologi lainnya yang 

menyertai TB paru adalah penebalan pleura, massa cairan dibawah 

paru, dan bayangan hitam dipinggir paru/pleura. 14 

2) Pemeriksaan darah 

Pemeriksaan ini hasilnya tidak cukup sensitif dan tidak spesifik karena 

hasilnya kadang – kadang meragukan. Pada saat TB baru mulai (aktif) 

akan didapatkan jumlah leukosit yang sedikit meninggi dengan hitung 

jenis pergeseran kekiri. Jumlah limfosit masih dibawah normal. Laju 

endap darah mulai meningkat. Bila penyakit mulai sembuh, jumlah 

leukosit mulai normal dan jumlah limfosit masih tinggi sedangkan laju 

endap darah mulai turun kearah normal lagi. 14 

3) Pemeriksaan sputum 

Pemeriksaan sputum adalah penting karena dengan ditemukannya 

kuman BTA, diagnosis TB paru sudah dapat dipastikan. Disamping itu, 

pemeriksaan sputum juga dapat memberikan evaluasi terhadap 

pengobatan yang sudah diberikan. Kriteria sputum BTA positif adalah 
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bila sekurang – kurangnya ditemukan tiga batang kuman BTA pada 

satu sediaan. Dengan kata lain diperlukan 5.000 kuman dalam 1 mL 

sputum. 14 

4) Pemeriksaan tes tuberkulin 

Pemeriksaan ini sering dilakukan pada pasien anak – anak (balita). 

Biasanya dipakai tes Mantoux yakni dengan menyuntikkan 0,1 cc 

tuberculin P.P.D (Purified Protein Derivatative) intrakutan berkekuatan 

5. Setelah 48 = 72 jam tuberculin disuntikkan, jika hasil positif maka 

akan timbul rekaksi indurasi kemerahan yang terdiri dari infiltrat 

limfosit yakni rakasi persenyawaan antara antibodi selular dan antigen 

tuberkulin. 14 Pemeriksaan biakan dan uji kepekaan dapat dilakukan 

dengan 2 metode : 1 

a. Metode konvensional uji kepekaan obat  

Pemeriksaan biakan M.TB dapat dilakukan menggunakan 2 

macam medium padat (Lowenstein Jensen /LJ atau Ogawa) dan 

media cair MGIT (Mycobacterium growth indicator tube). Biakan 

M.TB pada media cair memerlukan waktu yang singkat minimal 2 

minggu, lebih cepat dibandingkan biakan pada medium padat yang 

memerlukan waktu 28-42 hari. 1 

b. Metode cepat uji kepekaan obat (uji diagnostik molekular cepat)  

Pemeriksaan molekular untuk mendeteksi DNA M.TB saat ini 

merupakan metode pemeriksaan tercepat yang sudah dapat 

dilakukan di Indonesia. Metode molekuler dapat mendeteksi M.TB 
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dan membedakannya dengan Non-Tuberculous Mycobacteria 

(NTM). Selain itu metode molekuler dapat mendeteksi mutasi pada 

gen yang berperan dalam mekanisme kerja obat antituberkulosis lini 

1 dan lini 2. WHO merekomendasikan penggunaan Xpert MTB/RIF 

untuk deteksi resistan rifampisin. Resistan obat antituberkulosis lini 

2 direkomendasikan untuk menggunakan second line line probe 

assay (SL-LPA) yang dapat mendeteksi resistensi terhadap obat 

antituberkulosis injeksi dan obat antituberkulosis golongan 

fluorokuinolon. Pemeriksaan molekuler untuk mendeteksi gen 

pengkode resistensi OAT lainnya saat ini dapat dilakukan dengan 

metode sekuensing, yang tidak dapat diterapkan secara rutin karena 

memerlukan peralatan mahal dan keahlian khusus dalam 

menganalisisnya. WHO telah merekomendasi pemeriksaan 

molekular line probe assay (LPA) dan TCM, langsung pada 

spesimen sputum. 1 

Pemeriksaan dengan TCM dapat mendeteksi M. tuberculosis dan 

gen pengkode resistan rifampisin (rpoB) pada sputum kurang lebih 

dalam waktu 2 (dua) jam. Konfirmasi hasil uji kepekaan OAT 

menggunakan metode konvensional masih digunakan sebagai baku 

emas (gold standard). Penggunaan TCM tidak dapat menyingkirkan 

metode biakan dan uji kepekaan konvensional yang diperlukan untuk 

menegakkan diagnosis definitif TB, terutama pada pasien dengan 
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pemeriksaan mikroskopis apusan BTA negatif, dan uji kepekaan 

OAT untuk mengetahui resistensi OAT selain rifampisin. 1 

Pada kondisi tidak berhasil mendapatkan sputum secara 

ekspektorasi spontan maka dapat dilakukan tindakan induksi sputum 

atau prosedur invasif seperti bronkoskopi atau torakoskopi. 

Pemeriksaan tambahan pada semua pasien TB yang terkonfirmasi 

bakteriologis maupun terdiagnosis klinis adalah pemeriksaan HIV 

dan gula darah. Pemeriksaan lain dilakukan sesuai indikasi misalnya 

fungsi hati, fungsi ginjal, dan lain-lain.1 

   (DEPKES RI, Alur Diagnosis TB) 
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g) Tatalaksana 

1. Tujuan pengobatan TB adalah :13 

a. Menyembuhkan, mempertahankan kualitas hidup dan produktivitas 

pasien  

b. Mencegah kematian akibat TB aktif atau efek lanjutan  

c. Mencegah kekambuhan TB  

d. Mengurangi penularan TB kepada orang lain  

e. Mencegah perkembangan dan penularan resistan obat  

2. Prinsip Pengobatan TB : 13 

a. Obat anti-tuberkulosis (OAT) adalah komponen terpenting dalam 

pengobatan TB. Pengobatan TB merupakan salah satu upaya paling 

efisien untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dari bakteri 

penyebab TB. 13 

b. Pengobatan yang adekuat harus memenuhi prinsip: 13 

(1) Pengobatan diberikan dalam bentuk paduan OAT yang tepat 

mengandung minimal 4 macam obat untuk mencegah terjadinya 

resistensi  

(2) Diberikan dalam dosis yang tepat  

(3) Ditelan secara teratur dan diawasi secara langsung oleh PMO 

(pengawas menelan obat) sampai selesai masa pengobatan.  

(4) Pengobatan diberikan dalam jangka waktu yang cukup terbagi 

dalam tahap awal serta tahap lanjutan untuk mencegah 

kekambuhan.  



52 
 

3. Tahapan pengobatan TB terdiri dari 2 tahap, yaitu : 13 

a. Tahap awal  

Pengobatan diberikan setiap hari. Paduan pengobatan pada 

tahap ini adalah dimaksudkan untuk secara efektif menurunkan 

jumlah kuman yang ada dalam tubuh pasien dan meminimalisir 

pengaruh dari sebagian kecil kuman yang mungkin sudah resistan 

sejak sebelum pasien mendapatkan pengobatan. Pengobatan tahap 

awal pada semua pasien baru, harus diberikan selama 2 bulan. Pada 

umumnya dengan pengobatan secara teratur dan tanpa adanya 

penyulit, daya penularan sudah sangat menurun setelah pengobatan 

selama 2 minggu pertama. 13 

b. Tahap lanjutan  

Pengobatan tahap lanjutan bertujuan membunuh sisa-sisa 

kuman yang masih ada dalam tubuh, khususnya kuman persisten 

sehingga pasien dapat sembuh dan mencegah terjadinya 

kekambuhan. Durasi tahap lanjutan selama 4 bulan. Pada fase 

lanjutan seharusnya obat diberikan setiap hari. 13 
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Tabel II.4 OAT Lini Pertama 

 

Paduan OAT yang digunakan oleh Program Nasional Pengendalian 

Tuberkulosis di Indonesia adalah: 13 

(a) Kategori 1 : 2(HRZE)/4(HR)3 

Paduan OAT ini diberikan untuk pasien baru: 13 

(1) Pasien TB paru terkonfirmasi bakteriologis 

(2) Pasein TB pasru terdiagnosis klinis 

(3) Pasien TB ekstra paru 

Berat Badan 

Tahap Intensif 

tiap hari selama 56 hari 

RHZE (150/75/400/275) 

Tahap Lanjutan 

3 kali seminggu selama 16 hari 

RH (150/150) 

30 – 37 kg 2 tablet 4KDT 2 tablet 2KDT 

38 – 54 kg 3 tablet 4KDT 3 tablet 2KDT 

55 – 70 kg 4 tablet 4KDT 4 tablet 2KDT 

≥ 71 kg 5 tablet 4KDT 5 tablet 2KDT 

Tabel II.5. Dosis Paduan OAT KDT Kategori 1 

OAT 

Dosis 

Harian 

Kisaran dosis 

(mg/kgBB) 

Maksimum 

(mg) 

Isoniazid 5 ( 4 – 6) 300 

Rifampisin 10 ( 8 – 12 ) 600 

Pirazinamid 25 ( 20 – 30) - 

Etambutol 15 ( 15 – 20) - 

Streptomisin 15 ( 12 – 18 ) - 



54 
 

(b) Kategori 2 : 2(HRZE)S/(HRZE)/5(HR)3E3 

Paduan OAT ini diberikan untuk pasien BTA positif yang pernah 

diobati sebelumnya (pengobatan ulang): 13 

(1) Pasien kambuh 

(2) Pasien gagal pada pengobatan dengan paduan OAT kategori 1 

sebelumnya 

(3) Pasien yang diobati kembali setelah putus berobat (lost to 

follow-up) 

Tabel II. 6. Dosis Panduan OAT Kategori 2 

 

Berat 

Badan 

Tahap Intensif 

tiap hari selama 56 hari 

RHZE (150/75/400/275) + S 

Tahap Lanjutan 

3 kali seminggu selama 

16 hari 

RH (150/150) + E (400) Selama 56 hari Selama 28 hari 

30 – 37 kg 2 tablet 4KDT 

+ 500 mg 

Streptomisin inj. 

2 tablet 4KDT 
2 tablet 2KDT 

+ 2 tab Etambutol 

38 – 54 kg 3 tablet 4KDT 

+ 750 mg 

Streptomisin inj. 

3 tablet 4KDT 
3 tablet 2KDT 

+ 3 tab Etambutol 

55 – 70 kg 4 tablet 4KDT 

+ 1000 mg 

Streptomisin inj. 

4 tablet 4KDT 
4 tablet 2KDT 

+ 4 tab Etambutol 

≥ 71 kg 5 tablet 4KDT 

+ 1000 mg 

Streptomisin inj. 

5 tablet 4KDT 

(> do maks) 

5 tablet 2KDT 

+ 5 tab Etambutol 
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Paduan OAT Kategori-1 dan Kategori-2 disediakan dalam bentuk 

paket obat kombinasi dosis tetap (OAT-KDT). Tablet OAT KDT ini 

terdiri dari kombinasi 2 atau 4 jenis obat dalam satu tablet. Dosisnya 

disesuaikan dengan berat badan pasien. Paduan ini dikemas dalam satu 

paket untuk satu pasien.1,16 

Menurut Pedomana Nasional Penatalaksanaan TB, tatalaksana 

pengobatan pasien TB dengan Diabetes Melitus (DM). Anjuran 

pengobatan TB pada pasien dengan Diabetes melitus: Paduan OAT 

yang diberikan pada prinsipnya sama dengan paduan OAT bagi pasien 

TB tanpa DM dengan syarat kadar gula darah terkontrol. Apabila kadar 

gula darah tidak terkontrol, maka lama pengobatan dapat dilanjutkan 

sampai 9 bulan. Hati hati efek samping dengan penggunaan Etambutol 

karena pasien DM sering mengalami komplikasi kelainan pada mata. 

Perlu diperhatikan penggunaan Rifampisin karena akan mengurangi 

efektifitas obat oral anti diabetes (sulfonil urea) sehingga dosisnya perlu 

ditingkatkan. Perlu pengawasan sesudah pengobatan selesai untuk 

mendeteksi dini bila terjadi kekambuhan. 1,16 

h) Hubungan Diabetes Melitus dengan Tuberkulosis 

Salah satu faktor risiko tuberkulosis adalah diabetes melitus. Pasien 

DM memiliki sistem imun yang rendah sehingga berkembangnya TB laten 

menjadi TB aktif lebih tinggi. Pasien DM memiiki 2 hingga 3 kali risiko 

untuk menderita TB dibanding orang tanpa DM. Berdasarkan WHO, 

Indonesia diperkirakan menempati peringkat DM nomor 5 sedunia pada 
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tahun 2025. Delapan dari sepuluh negara dengan insiden DM tertinggi di 

dunia juga dikelompokkan sebagai negara dengan kejadian TB paru 

tertinggi.16 

Kejadian infeksi paru pada penderita DM merupakan akibat kegagalan 

sistem  pertahanan tubuh, dalam hal ini paru mengalami gangguan fungsi 

pada epitel pernapasan dan juga motilitas silia. Gangguan fungsi dari 

endotel kapiler vaskular paru, kekakuan korpus sel darah merah, perubahan 

kurva disosiasi oksigen akibat kondisi hiperglikemia yang lama menjadi 

faktor kegagalan mekanisme pertahanan melawan infeksi Tingginya kadar 

gula darah pada pasien diabetes Melitus merupakan media yang baik bagi 

Mycobacterium Tuberculosis unutk tumbuh, hidup, dan berkembang biak. 

Terdapat juga peningkatan kadar gliserol dan nitrogen pada pasien diabetes 

Melitus. Keadaan ini akan membantu pertumbuhan dari basil tuberkulosis, 

di mana hal ini dianggap ikut berperan sebagai penyebab terjadinya 

penyakit. Akibat gangguan immunologi tersebut menyebabkan daya tahan 

tubuh dan kemampuan dalam memperbaiki jaringan yang terinfeksi 

menurun. Sehingga psien diabetes Melitus rentan terserang Mycobacterium 

Tuberculosis. 17 

Penelitian Alisjahbana dkk. di dua klinik Jakarta dan Bandung 

menunjukkan bahwa risiko tuberkulosis 4,7 kali pada penyandang DM dan 

4,2 kali pada intoleransi glukosa dibandingkan yang kadar glukosa 

darahnya normal. Beberapa penelitian menunjukkan proporsi kejadian TB 

pada penyandang DM berkisar 13-30%. Meningkatnya kepekaan terhadap 
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infeksi TB paru disebabkan oleh berbagai faktor, pada umumnya efek 

hiperglikemia karena kondisi tersebut akan mengganggu fungsi netrofil, 

monosit, makrofag dalam kemotaksis, dan fagositosis sebagai upaya 

mekanisme pertahanan. Selain itu diperkirakan adanya defisiensi insulin 

yang mengakibatkan aktivitas bakterisidal leukosit dan limfosit berkurang 

pada penderita yang memiliki kontrol gula yang buruk.17 

Limfosit T CD4 merupakan sel yang memainkan peranan penting 

dalam respon imun adaptif terhadap Mycobacterium Tuberculosis. 

Apoptosis atau lisis sel-sel yang terinfeksi oleh sel T CD4 juga dapat 

memainkan peranan dalam mengontrol infeksi. Limfosit T CD4 ini akan 

berdiferensiasi menjadi sel Th1 dan Th2, yang memproduksi sitokin. Sel 

Th1 yang dipengaruhi IL-2 dalam perkembangannya dari naïve cells 

memiliki peranan dalam pertahana tubuh yaitu dengan menginduksi 

produksi sitokin yaitu IFN-γ dan IL-2. IFN-γ merupakan sitokin yang 

menstimulasi makrofag unutk membunuh Mycobacterium Tuberculosis 

yaitu dengan cara endositosis. Endositosis Mycobacterium Tuberculosis ke 

dalam makrofag ini menyebabkan terjadinya seksresi sitokin dan kemokin. 

IFN-γ yang menstimulasi makrofag menyebabkan makrofag teraktivasi dan 

memproduksi TNF-α untuk merekrut monosit. IFN-γ juga dapat 

meningkatkan presentasi antigen sehingga merekrut lebih banyak limfosit 

T CD4 dan atau limfosit sitotoksik. Selain itu, IFN-γ menstimulasi ekspresi 

dari inducible nitric oxide synthase (iNOS) yang menghasikan nitric oxide 

(NO). NO menyebabkan timbulnya reactive nitrogen intermediates dan 
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radikal bebas lainnya yang mampu menyebabkan destruksi oksidatif pada 

bagian- bagian kuman, mulai dari dinding sel hingga DNA.Sedangkan Th2 

memproduksi IL-4, IL-5, IL-10, IL-13 dan berperan pada timbulnya 

imunitas hormonal.17 

IFN-γ yang diprodusksi sel T dan sel NK juga merangsang makrofag 

mensintesis TNF-α. TNF-α memiliki efek biologis merangsang makrofag 

untuk mensekresi IL-1. IL-1 merupakan mediator inflamasi yang berperan 

pada imunitas nonspesifik. IL-1 menginduksi makrofag untuk 

memproduksi IL-6 yang mengakibatkan hipergloblinemia yang merupakan 

karakteristik pada TB Paru. IL-6 juga merangsang sumsum tulang untuk 

memproduski neutrophil. Disamping unutk menginduksi makrofag unutk 

memproduksi sitokin IL-6, IL-1 juga menginduksi makrofag untuk 

memproduksi TNF-α yang berperan penting pada immunopatologi pada 

tuberkulosis paru dan meningkatkan ekspresi reseptor IL-2 unutj 

merangsang proliferasi sel T. Proliferasi sel T meningkatkan produksi 

sitokin, seperti IFN-γ dan IL-4. 16 

Beberapa penelitian juga menunjukkan makrofag alveolar pada 

penderita TB paru dengan komplikasi DM menjadi kurang teraktivasi. 

Nilai istirahat pada TNF - K , IL ± 6 dan IL - 8 ditemukan meningkat pada 

pasien diabetes dibandingkan dengan kontrol non diabetes. Kemotaksis 

yang juga lebih rendah ditemukan di PMN pada pasien diabetes. Hal 

tersebut dapat mengakibatkan infeksi tuberkulosis menyebar dan dapat 

mengakibatkan lesi menjadi bertambah luas.16 
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3. Tinjauan Teori Tentang Perjalanan Penyakit DM dengan Kejadian TB 

Paru 

Salah satu faktor risiko tuberkulosis adalah diabetes melitus. Pasien DM 

memiliki sistem imun yang rendah sehingga berkembangnya TB laten 

menjadi TB aktif lebih tinggi. Pasien DM memiiki 2 hingga 3 kali risiko 

untuk menderita TB dibanding orang tanpa DM. Berdasarkan WHO, 

Indonesia diperkirakan menempati peringkat DM nomor 5 sedunia pada 

tahun 2025. Delapan dari sepuluh negara dengan insiden DM tertinggi di 

dunia juga dikelompokkan sebagai negara dengan kejadian TB paru 

tertinggi.16 

Kejadian infeksi paru pada penderita DM merupakan akibat kegagalan 

sistem  pertahanan tubuh, dalam hal ini paru mengalami gangguan fungsi 

pada epitel pernapasan dan juga motilitas silia. Gangguan fungsi dari endotel 

kapiler vaskular paru, kekakuan korpus sel darah merah, perubahan kurva 

disosiasi oksigen akibat kondisi hiperglikemia yang lama menjadi faktor 

kegagalan mekanisme pertahanan melawan infeksi Tingginya kadar gula 

darah pada pasien diabetes Melitus merupakan media yang baik bagi 

Mycobacterium Tuberculosis unutk tumbuh, hidup, dan berkembang biak. 

Terdapat juga peningkatan kadar gliserol dan nitrogen pada pasien diabetes 

Melitus. Keadaan ini akan membantu pertumbuhan dari basil tuberkulosis, di 

mana hal ini dianggap ikut berperan sebagai penyebab terjadinya penyakit. 

Akibat gangguan immunologi tersebut menyebabkan daya tahan tubuh dan 

kemampuan dalam memperbaiki jaringan yang terinfeksi menurun. Sehingga 
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psien diabetes Melitus rentan terserang Mycobacterium Tuberculosis. 17 Pada 

beberapa penelitian mengatakan peningkatan resiko terpapar TB pada pasien 

DM terjadi karena beberapa faktor seperti umur, indeks massa tubuh, riwayat 

kontak TB, lamanya menderita DM, social ekonomi, serta nilai HbA1c yang 

tinggi memiliki resiko jauh lebih tinggi terpapar TB aktif 18.: 

a. Umur 

Penderita TB-DM umumnya terjadi pada usia tua (diatas 40 tahun). 

Hal tersebut kemungkinan karena DM lebih sering ditemukan pada usia 

tua. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa usia merupakan faktor risiko 

kejadian TB-DM dengan rata-rata 49,5±11,8. Selain itu juga kelompok 

usia 46 - 60 tahun mempunyai risiko 3,168 lebih tinggi dibanding usia ≤ 

30 tahun. Manusia mengalami perubahan fisiologis yang secara drastis 

menurun dengan cepat setelah usia 40 tahun. DM sering muncul setelah 

seseorang memasuki usia rawan tersebut, terutama setelah usia 45 tahun. 

Risiko diabetes meningkat seiring pertambahan umur terutama setelah usia 

40 tahun. Hal ini disebabkan karena proses penuaan menyebabkan 

berkurangnya kemampuan sel beta pankreas dalam memproduksi insulin.  

Namun, saat ini DM dan TB juga dialami oleh golongan usia muda. 

Satu dari lima penderita DM dan TB di Indonesia masih berusia dibawah 

40 tahun dengan jumlah sebanyak 1.671.000 orang. Sedangkan usia 40-59 

tahun dengan jumlah sebanyak 4.651.000 orang dan usia 60-79 tahun 

sekitar 2 juta orang. Penyebab utamanya adalah pola diet dan gaya hidup 
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tidak sehat yang selama ini dilakukan yang mendorong terjadinya 

ketidakpekaan sel terhadap insulin. 

b. Indeks Massa Tubuh 

 Berat badan dalam nilai normal atau berlebih, memiliki kemungkinan 

lebih kecil dalam terpapar TB dibandingkan mereka dengan berat badan 

rendah. Berat badan rendah dihubungkan dengan malnutrisi yang menjadi 

faktor resiko terpapar TB. 

c. Lama Menderita DM 

Lama seseorang menderita DM mempengaruhi risiko terjadinya TB 

paru, dikarenakan DM dapat menurunkan respon imun serta memperburuk 

daya tahan tubuh sehingga memicu kerentanan terhadap kuman TB 18. 

Penelitian yang dilakukan di India menyatakan risiko lain dihadapi oleh 

penderita DM yang memiliki besar risiko 4,096 kali mudah terinfeksi TB. 

Diperkirakan bahwa saat ini 70% dari keseluruhan yang menderita DM 

bertempat tinggal di negara yang memiliki penghasilan rendah maupun 

menengah, angka ini terus meningkat di daerah di mana TB endemik. 

Penelitian lain menunjukkan bahwa DM menjadi faktor risiko semua 

infeksi saluran pernapasan bawah, dari 9 penelitian menemukan bahwa 

DM meningkatkan risiko TB dari 1,5 menjadi 7,8 kali lipat. Penelitian lain 

menunjukkan bahwa peningkatan prevalensi TB naik bersamaan dengan 

lama seseorang menderita DM, orang dengan DM < 5 tahun besar 

persentase 2,3%, kemudian 5-10 tahun besar persentase 8,2% dan > 10 

tahun besar persentase 18,8%. 
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d. Sosial Ekonomi 

Dalam penelitian Ullah dkk dengan sampel penelitian 54% kelompok 

ekonomi rendah dan 46% kelompok ekonomi menengah didapati semua 

pasien yang menderita TB paru berasal kelompok ekonomi rendah. Hal ini 

dikaitkan dengan tingkat pendapatan yang berhubungan dengan 

pemenuhan kebutuhan sehari-hari terkait dengan bahan makanan yang 

mengandung gizi untuk dikonsumsi. Pendapatan yang rendah memberikan 

dampak risiko terhadap pemenuhan kebutuhan pangan keluarga, sehingga 

anggota keluarga tidak mendapatkan asupan gizi yang yang cukup untuk 

memenuhi kebutuhan gizi sehari - hari. Dengan demikian akan berdampak 

pada imunitas tubuh yang rendah. Pendapatan yang rendah juga akan 

berjalan beriringan dengan kondisi lingkungan yang kurang baik sehingga 

akan dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit termasuk penyakit TB 

e. Kadar HbA1C 

Peningkatan resiko TB paru BTA-positif telah dibuktikan pada kadar 

HbA1c sebesar 7% atau lebih. Hasil ini didukung pada penelitian Leung 

dkk. bahwa subjek DM dengan HbA1c < 7 % tidak meningkatkan 

terjadinya TB pada pasien DM.  Secara fisiologi, meningkatnya risiko TB 

pada pasien DM diperkirakan disebabkan oleh defek pada makrofag 

alveolar atau limfosit T. Wang et al. mengemukakan adanya peningkatan 

jumlah makrofag alveolar matur (makrofag alveolar hipodens) pada pasien 

TB paru aktif. 
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B. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Kerangka Teori 
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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

 

A. Dasar pemikiran variabel penelitian  

Berdasarkan tinjauan pustaka yang ditampilkan serta maksud dan tujuan 

penelitian maka disusunlah variabel pola pikir. Menurut kepustakaan terdapat 

banyak faktor resiko yang dapat menyebabkan terjadian penyakit TB Paru. 

Tetapi kami membatasi penelitian ini dengan mengamati hubungan DM tipe 2 

dengan kejadian TB Paru karena adanya keterbatasan waktu, biaya, tenaga dan 

hal penghambat lainnya. 

B. Kerangka konsep 

Kerangka konsep penelitian pada dasarnya adalah hubungan antara konsep 

yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan. Secara 

teori, variabel terbagi dua yaitu variabel bebas (independen) dan variabel 

terkait (dependen). Variabel terkait (dependen) ini dipengaruhi oleh variabel 

bebas (independen). Pada penelitian ini variabel bebas (independen) adalah 

pasien Diabetes Melitus, sedangkan untuk variabel terkait (dependen) adalah 

pasien TB paru. Adapun kerangka konsep pada penelitian ini yaitu : 

Variabel Independen    Variabel Dependen 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka konsep 

Diabetes Melitus Tuberkulosis Paru 

Perjalanan penyakit DM 

dengan kejadian TB paru 
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C. Definisi operasional dan kriteria objektif 

1. Variabel Dependen : Tuberkulosis Paru 

a. Definisi   : Tuberkulosis merupakan suatu penyakit infeksi yang 

disebabkan oleh bakteri Mycobacterium Tuberculosis, 

biasanya akan mempengaruhi organ paru meskipun terdapat 

sepertiga dari kasus dapat menjangkit organ lain.  

b. Alat ukur     :  Menggunakan formulir check list untuk mencatat hasil di 

dalam rekam medik yang ada di RSUD Labuang Baji Kota 

Makassar. 

c. Cara ukur  : Mencatat hasil dari rekam medik pasien TB di RSUD 

Labuang Baji Kota Makassar. 

d. Hasil ukur  : Berdasarkan riwayat TB dalam lembar anamnesis dan 

pemeriksaan sputum BTA yang tercantum dalam rekam 

medik di RSUD Labuang Baji Kota Makassar. 

e. Skala                     : Nominal 

f. Kriteria obejektif : 

(1) Tuberkulosis Paru     : Apabila hasil diagnosa dokter menyatakan TB 

paru BTA (+) maupun TB paru BTA   (-). 

Hasil pemeriksaan TB paru BTA (+) yakni 

BTA (+), gambaran klinik dan kelainan 

radiologik aktif serta biakan positif. Dan TB 

paru BTA (-) yakni BTA (-), gambaran klinik 
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dan kelainan radiologik aktif serta biakan 

positif 

(2) Penyakit paru infeksi non tuberkulosis :  Apabila hasil diagnosa 

dokter menyatakan bukan TB paru 

berdasarkan hasil pemeriksaan BTA (-), 

gambaran klinik dan kelainan radiologik 

serta biakan negatif dan didiagnosa sebagai 

pernyakit paru noninfeksi tuberkulosis. 

2. Variabel independen :   Diabetes Melitus 

a. Definisi :   Diabetes melitus (DM) merupakan suatu kelompok 

penyakit metabolik dengan karakteristik 

hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi 

insulin, kerja insulin atau keduanya. 

b. Alat ukur :   Menggunakan formulir check list untuk mencatat 

hasil di dalam rekam medik pasien DM di RSUD 

Labuang Baji Kota Makassar. 

c. Cara ukur :  Mencatat hasil dari rekam medik pasien DM di  

RSUD Labuang Baji Kota Makassar. 

d. Hasil ukur :   Berdasarkan diagnosa DM dan hasil pemeriksaan 

yang tertulis di dalam rekam medik. 

e. Skala  :    Nominal 
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f. Kriteria objektif : 

(1) Diabetes Melitus Tipe I : Apabila diagnosis form anamenesis 

menyatakan Diabetes Melitus I 

(2) Diabetes Melitus Tipe II :  Apabila diagnosis pada form anamnesis 

menyatakan pasien diabetes mellitus Tipe 

II. 

3. Perjalanan Penyakit Diabetes Melitus Menjadi Tuberkulosis 

a. Definisi                 :   Merupakan proses terjadinya tuberkulosis pada 

pasien Diabetes Melitus yang dapat dilihat dari 

faktor yang mempengaruhi terjadinya TB-DM. 

b. Alat ukur :   Menggunakan formulir check list untuk mencatat 

hasil di dalam rekam medik pasien di RSUD 

Labuang Baji Kota Makassar. 

c. Cara ukur :  Mencatat hasil dari rekam medik pasien di  RSUD 

Labuang Baji Kota Makassar. 

d. Hasil ukur :  Berdasarkan hasil pengkajian dan hasil pemeriksaan 

yang tertulis di dalam rekam medik. 

e. Skala   :  Nominal 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian bersifat analitik observasional. 

Penelitian analitik karena penelitian ini mencari hubungan antara variabel satu 

dengan variabel lainnya. Penelitian observasional karena peneliti hanya 

melaksanakan pengamatan tanpa intervensi. Desain dalam penelitian ini 

menggunakan Cross Sectional Study.  

B. Tempat dan waktu penelitian 

 Penelitian ini telah dilakukan di RSUD LABUANG BAJI Makassar, dan 

pengumpulan serta pengolahan data dilaksanakan pada Desember 2021–  

Februari 2022. 

C. Populasi dan sampel penelitian 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien yang menderita 

Diabetes Melitus yang datang berobat di RSUD Labuang Baji (Poli Interna) 

pada Desember – Februari 2022 sebanyak 135 orang. 

2. Sampel 

Sampel dari penelitian ini adalah sebagian pasien Diabetes Melitus 

yang berobat di RSUD Labuang Baji Makassar sebanyak 35 orang.  
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3. Kriteria seleksi 

Kriteria seleksi terdiri dari kriteria inklusi dan kriteria eksklusi yang 

masing – masing memiliki persayaratan. 

(a) Kriteria inklusi adalah: 

(1) Pasien yang terdaftar namanya dalam rekam medik dan 

didiagnosis sebagai Diabetes Melitus di RSUD LABUANG BAJI 

Makassar. 

(2) Pasien DM yang berobat di RSUD LABUANG BAJI Makassar 

usia diatas 15 tahun dan dibawah 60 tahun (usia produktif) 

(b) Kriteria eksklusi adalah:  

(1) Pasien yang memiliki rekam medik tidak lengkap 

(2) Pasien usia dibawah 15 tahun dan diatas 60 tahun  

4. Teknik sampling 

Teknik pengambilan yang digunakan dalam penelitian ini yakni 

dengan teknik purposive sampling yang didasarkan pada pertimbangan 

tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri, berdasarkan ciri atau sifat – sifat 

yang telah diketahui sebelumnya. 

D. Teknik pengumpulan data 

1. Jenis data 

Data sekunder dari RSUD LABUANG BAJI Makassar 2021-2022 

2. Sumber data 

Dari rekam medik RSUD LABUANG BAJI Makassar 2021 – 2022 
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3. Instrumen pengumpulan data 

Dalam penelitian ini, instrument yang digunakan yaitu laporan data rekam 

medik yang dimasukkan dalam formulir check list di RSUD LABUANG 

BAJI Makassar 2021 – 2022 

E. Pengolahan data dan analisis data 

1. Pengolahan data 

Data yang diperoleh melalui rekam medik dipindahkan menggunakan 

software Microsoft Excel 2013 dan SPSS 21.0. Adapun langkah – langkah 

dalam pengolahan data sebagai berikut : 

a. Editing 

Editing bertujuan untuk meneliti kembali jawaban menjadi lengkap. 

Editing dilakukan dilapangan sehngga bila terjadi kekurangan atau 

ketidaksengajaan kesalahan pengisian dapat segera dilengkapi atau 

disempurnakan. Editing dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan 

data, memperjelas serta melakukan pengolahan terhadap data yang 

dikumpulkan. 

b. Coding 

Coding yaitu memberikan kode angka pada atribut variable agar lebih 

mudah dalam analisa data. Coding dilakukan dengan cara 

menyederhanakan data yang terkumpul dengan cara memberi kode atau 

simbol tertentu. 
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c. Tabulating 

Pada tahap ini data dihitung, melakukan tabulasi untuk masing – 

masing variable. Dari data mentah dilakukan penyesuaian data yang 

merupakan pengorganisasian data sedemikian rupa agar dengan mudah 

dapat dijumlah, disusun dan ditata untuk disajikan dan dianalisis. 

d. Transfering 

Transfering data yaitu memindahkan data dalam media tertentu pada 

master tabel. 

2. Analisis data 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan program komputer. 

Adapun analisis yang akan dilakukan meliputi : 

a. Analisis univariat 

Analisis univariat digunakan unutk mendiskripsikan karakterisitik dari 

variabel penelitian. Hasil analisis dari masing – masing variabel 

kemudian dimasukkan ke tabel distribusi frekuensi. 

b. Analisis bivariat 

Analisis bivariat digunakan unutk mengetahui hubungan diantara dua 

variabel. Dalam penelitian ini akan dibandingkan distribusi silang 

antara kedua variabel yang berhubungan. Kemudian akan dilakukan uji 

statistik untuk menyimpulkan hubungan antara kedua variabel tersebut 

bermakana atau tidak. Uji statistik yang digunakan pada penelitian ini 

adalah uji chisquare (x2) dengan ketentuan bila p<0,05 berarti H0 
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ditolak dan Ha diterima, sedangkan nilai  p≥0,05 berarti H0 diterima 

dan Ha ditolak.  

F. Alur penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Etika penelitian 

1. Sebelum melakukan penelitian maka penelitian menyertakan surat 

pengantar yang ditujukan kepada RSUD LABUANG BAJI Makassar 

sebagai permohonan izin dalam melakukan penelitian. 

PENENTUAN POPULASI 

KRITERIA INKLUSI 

 

KRITERIA EKSKLUSI 

 

SAMPEL 

Sampel dalam penelitian ini diambil dengan Purposive Sampling 

Cross Sectional Study 

Pengumpulan data dengan 

menggunakan data primer berupa 

rekam medik 

ANALISIS STATISTIK 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

KESIMPULAN DAN SARAN 
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2. Menjaga kerahasiaan data responden yang terdapat pada rekam medik, 

sehingga diharapkan tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam 

penelitian ini. 

3. Mematuhi semua aturan dan tata tertib yang berlaku pada instansi tempat 

penelitian. 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

RSUD Labuang Baji Makassar merupakan suatu rumah sakit yang terletak 

sangat strategis yaitu di bagian pertengahan kota Makassar dan sangat mudah 

dicapai oleh alat transportasi. RSUD Labuang Baji adalah Unit Pelaksana 

Teknik Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I 

Sulawesi Selatan. Tujuan dan misi yang diemban Rumah Sakit Labuang Baji 

tertuang dalam peraturan daerah Propinsi Dati I Sulawesi Selatan No 2 tahun 

1965 tentang organisasi dan tata kerja RSUD Labuang Baji. Adapun 10 kasus 

terbanyak di RSUD Labuang Baji selama 5 tahun terakhir di Rawat Jalan yaitu  

Tabel V.1 

10 Kasus Terbanyak di Rawat Jalan RSUD Labuang Baji Tahun 2017 

No. Jenis Penyakit Jumlah Kasus 

1 Tuberkulosis paru lainnya 5853 

2 Tuberkulosis (TB) paru BTA (+) dengan/ tanpa 

biakan kuman TB 

1348 

3 Diabetes Melitus YTT 1160 

4 Diare & gastroenteritis oleh penyebab infeksi 

tertentu (kolitis infeksi) 

438 

5 Gangguan refraksi dan akomodasi 359 

6 Katarak dan Gangguan lain lensa 308 

7 Gagal ginjal lainnya 220 

8 Penyakit virus gangguan defisiensi imun pada 

manusia (HIV) 

211 

9 Hipertensi esensial (primer) 185 

10 Otitis media dan Gangguan mastoid dan telinga 

tengah 

155 

    Sumber : Rekam Medik RSUD Labuang Baji, 2017 
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Sedangkan jumlah 10 kasus terbanyak di Rawat Jalan RSUD Labuang Baji 

Tahun 2018 yaitu : 

Tabel V.2 

10 Kasus Terbanyak di Rawat Jalan RSUD Labuang Baji Tahun 2018 

No. Jenis Penyakit Jumlah Kasus 

1 Tuberkulosis (TB) paru BTA (+) dengan/ tanpa biakan 

kuman TB 

2123 

2 Diabetes Melitus YTT 1140 

3 Tuberkulosis paru lainnya 805 

4 Diare & gastroenteritis oleh penyebab infeksi tertentu 

(kolitis infeksi) 

521 

5 Penyakit virus gangguan defisiensi imun pada 

manusia (HIV) 

441 

6 Gagal ginjal lainnya 377 

7 Gangguan refraksi dan akomodasi 357 

8 Katarak dan Gangguan lain lensa 327 

9 Hipertensi esensial (primer) 321 

10 Otitis media dan Gangguan mastoid dan telinga tengah 151 

    Sumber : Rekam Medik RSUD Labuang Baji, 2018 

 

Jumlah 10 kasus terbanyak di Rawat Jalan RSUD Labuang Baji Tahun 2019 

yaitu : 

Tabel V.3 

10 Kasus Terbanyak di Rawat Jalan RSUD Labuang Baji Tahun 2019 

No. Jenis Penyakit Jumlah Kasus 

1 Tuberkulosis (TB) paru BTA (+) dengan/ tanpa 

biakan kuman TB 
844 

2 Diare & gastroenteritis oleh penyebab infeksi 

tertentu (kolitis infeksi) 
570 

3 Diabetes Melitus YTT 504 

4 Penyakit jaringan keras gigi lainnya 467 

5 Tuberkulosis paru lainnya 422 

6 Penyakit virus gangguan defisiensi imun pada 

manusia (HIV) 
332 

7 Gagal jantung 209 

8 Hipertensi esensial (primer) 192 

9 Gastritis dan duodenitis 185 

10 Dispepsia 167 

    Sumber : Rekam Medik RSUD Labuang Baji, 2019 
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Jumlah 10 kasus terbanyak di Rawat Jalan RSUD Labuang Baji Tahun 2020 

yaitu : 

Tabel V.4 

10 Kasus Terbanyak di Rawat Jalan RSUD Labuang Baji Tahun 2020 

No. Jenis Penyakit Jumlah Kasus 

1 Tuberkulosis alat napas lainnya 319 

2 Diare & gastroenteritis oleh penyebab infeksi 

tertentu (kolitis infeksi) 
283 

3 Tuberkulosis paru lainnya 279 

4 Tuberkulosis (TB) paru BTA (+) dengan/ tanpa 

biakan kuman TB 
192 

5 Pneumonia 168 

6 Asma 147 

7 Infeksi saluran napas bagian atas akut lainnya 134 

8 Dispepsia 124 

9 Penyakit virus gangguan defisiensi imun pada 

manusia (HIV) 
116 

10 Diabetes Melitus YTT 109 

    Sumber : Rekam Medik RSUD Labuang Baji, 2020 

 

Jumlah 10 kasus terbanyak di Rawat Jalan RSUD Labuang Baji Tahun 2021 

yaitu : 

Tabel V.5 

10 Kasus Terbanyak di Rawat Jalan RSUD Labuang Baji Tahun 2021 

No. Jenis Penyakit Jumlah Kasus 

1 HIV Disease Resulting in Infection 3534 

2 Chronic Kidney Disease,Unspecifieed 2692 

3 Coronary Artery Disease 1597 

4 Suspect Coronavirus 1231 

5 TB Paru MDR 1064 

6 Corona Virus Infection,Unspecified 982 

7 Fraktur Of Unspecified Body Region 927 

8 HHD Without Congestive Heart Failure 780 

9 Unspecified DM Without Complication 124 

10 Diabetes Melitus YTT 116 

    Sumber : Rekam Medik RSUD Labuang Baji, 2021 
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Sedangkan perkembangan penyakit Diabetes Melitus dan TB Paru selama 5 

tahun terakhir yaitu : 

Tabel V.6 

Perkembangan Penyakit Diabetes Melitus dan TB Paru RSUD Labuang 

Baji Tahun 2017 - 2021 

No. Jenis Penyakit 2017 2018 2019 2020 2021 

1 TB Paru 1348 2123 844 192 1064 

2 Diabetes Melitus YTT 1160 1140 504 109 116 

Sumber : Rekam Medik RSUD Labuang Baji, 2017-2021 

B. Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil pengumpulan data dengan menggunakan data rekam 

medik di RSUD Labuang Baji Makassar sejak bulan Desember 2021 – Februari 

2022 yang kemudian data diolah dengan bantuan program SPSS for windows 

versi 20.0 maka dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

1. Analisis Univariat 

a. Umur 

Tabel V.7 

Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Umur  

Di RSUD Labuang Baji Makassar 

Umur n % 

30 - 40 Tahun 2 5,7 

41 - 50 Tahun 5 14,3 

51 - 60 Tahun 28 80 

Total 35 100 

         

Tabel V.7 menunjukkan bahwa sebagian besar responden berumur 

51 – 60 tahun sebanyak 28 orang (80%), umur 41 - 50 tahun sebanyak 5 



78 
 

orang (14,3%), sedangkan terendah pada umur 30 – 40 tahun sebanyak 2 

orang (5,7%). 

b. Jenis Kelamin 

Tabel V.8 

Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Di RSUD Labuang Baji Makassar 

Jenis Kelamin n % 

Laki – Laki 14 40 

Perempuan 21 60 

Total 35 100 

         

Tabel V.8 menunjukkan bahwa sebagian besar responden berjenis 

kelamin perempuan sebanyak 21 orang (60%), sedangkan laki - laki 

sebanyak 14 orang (40%). 

c. Pendidikan 

Tabel V.9 

Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

Di RSUD Labuang Baji Makassar 

Pendidikan n % 

SD 7 20 

SMP 15 42,9 

SMA 10 28,6 

S1 3 8,6 

Total 35 100 

         

Tabel V.9 menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

berpendidikan SMP sebanyak 15 orang (42,9%), SMA sebanyak 10 



79 
 

orang (28,6%), SD sebanyak 7 orang (20%), sedangkan terendah pada S1 

sebanyak 3 orang (8,6%). 

d. Pekerjaan 

Tabel V.10 

Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Di RSUD Labuang Baji Makassar 

Pekerjaan N % 

PNS 2 5,7 

Swasta 1 2,9 

Wiraswasta 6 17,1 

IRT 17 48,6 

Pedagang 6 17,1 

Buruh 3 8,6 

Total 35 100 

         

Tabel V.10 menunjukkan bahwa sebagian besar responden bekerja 

sebagai IRT sebanyak 17 orang (48,6%), wiraswasta dan pedagang 

masing – masing sebanyak 6 orang (17,1%), buruh sebanyak 3 orang 

(8,6%), PNS sebanyak 2 orang (5,7%) sedangkan terendah bekerja 

sebagai swasta sebanyak 1 orang (2,9%). 
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e. Lama Menderita DM 

Tabel V.11 

Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menderita DM 

Di RSUD Labuang Baji Makassar 

Lama Menderita DM N % 

1 - 5 Tahun 17 48.6 

6 - 10 Tahun 16 45.7 

> 10 Tahun 2 5.7 

Total 35 100 

         

Tabel V.11 menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

menderita DM selama 1 – 5 tahun sebanyak 17 orang (48,6%), 6 – 10 

tahun sebanyak 16 orang (45,7%), sedangkan terendah selama > 10 tahun 

sebanyak 2 orang (5,7%). 

2. Hubungan Diabetes Melitus Dengan Kejadian Tuberkulosis di RSUD 

Labuang Baji Makassar 

Tabel V.12 

Distribusi Hubungan Diabetes Melitus Dengan Kejadian Tuberkulosis         

Di RSUD Labuang Baji Makassar 

Variabel 

Diabetes 

Melitus 
Tuberkulosis 

Penyakit 

Paru Infeksi 

Non 

Tuberkulosis 
Total % P 

N     % n N n % 

Diabetes Melitus 

Tipe I 

     0     0 0 0 2 5,7 2 5,7 0,000 

Diabetes Melitus 

Tipe II 

23 65,7 10 28,6 0 0 33 94,3 

Total 23 65,7 10 28,6 2 5,7 35 100 
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Tabel V.12 menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengalami 

diabetes melitus Tipe II sebanyak 33 orang (94,3%), dimana sebanyak 23 

responden (65,7%) mengalami diabetes mellitus tipe II, dan yang mengalami 

tuberkulosis sedangkan 10 responden (28,6%). Sedangkan dari 2 reponden 

(5,7%) mengalami diabetes mellitus Tipe II mengalami penyakit paru infeksi 

non tuberkulosis. 

Hasil uji statistik diperoleh nilai p value = 0,000 < nilai α = 0,05 

sehingga Ho ditolak dengan interpretasi bahwa terdapat hubungan antara 

diabetes melitus dengan kejadian tuberkulosis di RSUD Labuang Baji 

Makassar. 

C. Pembahasan 

1. Proses Perjalanan Penyakit Diabetes Melitus Terhadap Kejadian 

Tuberkulosis 

Salah satu faktor risiko tuberkulosis adalah diabetes melitus. Pasien 

DM memiliki sistem imun yang rendah sehingga berkembangnya TB laten 

menjadi TB aktif lebih tinggi. Pasien DM memiiki 2 hingga 3 kali risiko 

untuk menderita TB dibanding orang tanpa DM. Berdasarkan WHO, 

Indonesia diperkirakan menempati peringkat DM nomor 5 sedunia pada 

tahun 2025. Delapan dari sepuluh negara dengan insiden DM tertinggi di 

dunia juga dikelompokkan sebagai negara dengan kejadian TB paru 

tertinggi.16 

Kejadian infeksi paru pada penderita DM merupakan akibat kegagalan 

sistem  pertahanan tubuh, dalam hal ini paru mengalami gangguan fungsi 
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pada epitel pernapasan dan juga motilitas silia. Gangguan fungsi dari 

endotel kapiler vaskular paru, kekakuan korpus sel darah merah, perubahan 

kurva disosiasi oksigen akibat kondisi hiperglikemia yang lama menjadi 

faktor kegagalan mekanisme pertahanan melawan infeksi Tingginya kadar 

gula darah pada pasien diabetes Melitus merupakan media yang baik bagi 

Mycobacterium Tuberculosis unutk tumbuh, hidup, dan berkembang biak. 

Terdapat juga peningkatan kadar gliserol dan nitrogen pada pasien diabetes 

Melitus. Keadaan ini akan membantu pertumbuhan dari basil tuberkulosis, 

di mana hal ini dianggap ikut berperan sebagai penyebab terjadinya 

penyakit. Akibat gangguan immunologi tersebut menyebabkan daya tahan 

tubuh dan kemampuan dalam memperbaiki jaringan yang terinfeksi 

menurun. Sehingga psien diabetes Melitus rentan terserang Mycobacterium 

Tuberculosis. 17 Pada beberapa penelitian mengatakan peningkatan resiko 

terpapar TB pada pasien DM terjadi karena beberapa faktor seperti umur, 

indeks massa tubuh, riwayat kontak TB, lamanya menderita DM, sosial 

ekonomi, serta nilai HbA1c yang tinggi memiliki resiko jauh lebih tinggi 

terpapar TB aktif 18. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden berumur 51 – 60 tahun sebanyak 28 orang (80%), umur 41 - 50 

tahun sebanyak 5 orang (14,3%), sedangkan terendah pada umur 30 – 40 

tahun sebanyak 2 orang (5,7%). Penderita TB-DM umumnya terjadi pada 

usia tua (diatas 40 tahun). Hal tersebut kemungkinan karena DM lebih 

sering ditemukan pada usia tua. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa 
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usia merupakan faktor risiko kejadian TB-DM dengan rata-rata 49,5±11,8. 

Selain itu juga kelompok usia 46 - 60 tahun mempunyai risiko 3,168 lebih 

tinggi dibanding usia ≤ 30 tahun. Manusia mengalami perubahan fisiologis 

yang secara drastis menurun dengan cepat setelah usia 40 tahun. DM sering 

muncul setelah seseorang memasuki usia rawan tersebut, terutama setelah 

usia 45 tahun. Risiko diabetes meningkat seiring pertambahan umur 

terutama setelah usia 40 tahun. Hal ini disebabkan karena proses penuaan 

menyebabkan berkurangnya kemampuan sel beta pankreas dalam 

memproduksi insulin. 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

bekerja sebagai IRT sebanyak 17 orang (48,6%), wiraswasta dan pedagang 

masing – masing sebanyak 6 orang (17,1%), buruh sebanyak 3 orang 

(8,6%), PNS sebanyak 2 orang (5,7%) sedangkan terendah bekerja sebagai 

swasta sebanyak 1 orang (2,9%). Dalam penelitian Ullah dkk dengan 

sampel penelitian 54% kelompok ekonomi rendah dan 46% kelompok 

ekonomi menengah didapati semua pasien yang menderita TB paru berasal 

kelompok ekonomi rendah. Hal ini dikaitkan dengan tingkat pendapatan 

yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari terkait dengan 

bahan makanan yang mengandung gizi untuk dikonsumsi. Pendapatan yang 

rendah memberikan dampak risiko terhadap pemenuhan kebutuhan pangan 

keluarga, sehingga anggota keluarga tidak mendapatkan asupan gizi yang 

yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari - hari. Dengan demikian 

akan berdampak pada imunitas tubuh yang rendah. Pendapatan yang rendah 
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juga akan berjalan beriringan dengan kondisi lingkungan yang kurang baik 

sehingga akan dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit termasuk 

penyakit TB. 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

menderita DM selama 1 – 5 tahun sebanyak 17 orang (48,6%), 6 – 10 tahun 

sebanyak 16 orang (45,7%), sedangkan terendah selama > 10 tahun 

sebanyak 2 orang (5,7%). Lama seseorang menderita DM mempengaruhi 

risiko terjadinya TB paru, dikarenakan DM dapat menurunkan respon imun 

serta memperburuk daya tahan tubuh sehingga memicu kerentanan terhadap 

kuman TB 18. Penelitian yang dilakukan di India menyatakan risiko lain 

dihadapi oleh penderita DM yang memiliki besar risiko 4,096 kali mudah 

terinfeksi TB. Diperkirakan bahwa saat ini 70% dari keseluruhan yang 

menderita DM bertempat tinggal di negara yang memiliki penghasilan 

rendah maupun menengah, angka ini terus meningkat di daerah di mana TB 

endemik. Penelitian lain menunjukkan bahwa DM menjadi faktor risiko 

semua infeksi saluran pernapasan bawah, dari 9 penelitian menemukan 

bahwa DM meningkatkan risiko TB dari 1,5 menjadi 7,8 kali lipat. 

Penelitian lain menunjukkan bahwa peningkatan prevalensi TB naik 

bersamaan dengan lama seseorang menderita DM, orang dengan DM < 5 

tahun besar persentase 2,3%, kemudian 5-10 tahun besar persentase 8,2% 

dan > 10 tahun besar persentase 18,8%. 
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2. Hubungan Diabetes Melitus dengan Kejadian Tuberkulosis di RSUD 

Labuang Baji Makassar 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

mengalami diabetes melitus Tipe II sebanyak 33 orang (94,3%), dimana 

sebanyak 23 responden (65,7%) mengalami diabetes mellitus tipe II, dan 

yang mengalami tuberkulosis sedangkan 10 responden (28,6%). Sedangkan 

dari 2 reponden (5,7%) mengalami diabetes mellitus Tipe II mengalami 

penyakit paru infeksi non tuberkulosis. 

Hasil uji statistik diperoleh nilai p value = 0,000 < nilai α = 0,05 

sehingga Ho ditolak dengan interpretasi bahwa terdapat hubungan antara 

diabetes melitus dengan kejadian tuberkulosis di RSUD Labuang Baji 

Makassar. 

Peningkatan prevalensi DM diikuti dengan peningkatan prevalensi TB 

paru. Penderita DM mempunyai risiko 2 hingga 3 kali lebih tinggi untuk 

mengidap penyakit TB paru dibandingkan penderita tanpa DM. DM disertai 

TB banyak ditemukan pada usia lebih dari 40 tahun. Diabetes mellitus 

merupakan suatu penyakit yang dapat menyebabkan penurunan sistem 

imunitas selular. Derajat hiperglikemi juga berperan dalam menentukan 

fungsi mikrobisida pada makrofag. Pajanan kadar gula darah sebesar 200 

mg% secara signifikan dapat menekan fungsi penghancuran oksidatif dari 

makrofag. Selain terjadi kerusakan pada proses imunologi, pada pasien DM 

juga terdapat gangguan fisiologis paru seperti hambatan dalam proses 

pembersihan sehingga memudahkan penyebaran infeksi pada inang. 
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Glikosilasi non enzimatik pada protein jaringan menginduksi terjadinya 

gangguan pada fungsi mukosilier atau menyebabkan neuropati otonom 

diabetik sehingga menyebabkan abnormalitas pada tonus basal jalan napas 

yang mengakibatkan menurunnya reaktifitas bronkus serta bronkodilatasi.  

Diabetes melitus mempengaruhi kemotaksis, fagositosis, dan antigen 

presenting oleh fagosit. Kurang teraktivasinya makrofag alveolar penderita 

TB paru dengan DM mengurangi interaksi antara imfosit sel-T dengan 

makrofag, sehingga terjadi defek eliminasi M-Tb. Defek fungsi sel-sel imun 

dan mekanisme pertahanan pejamu menyebabkan penderita DM lebih rentan 

terserang infeksi termasuk TB paru.  

Pada penderita DM akan mengalami perubahan patologis, seperti 

penebalan epitel alveolar dan lamina basalis kapiler paru yang merupakan 

akibat sekunder dari komplikasi mikroangiopati sama seperti yang terjadi 

pada retinopati dan nefropati. Gangguan neuropati saraf autonom berupa 

hipoventilasi sentral dan sleep apneu. Perubahan lain yang juga terjadi yaitu 

penurunan elastisitas rekoil paru, penurunan kapasitas difusi karbonmonok-

sida, dan peningkatan endogen produksi karbondioksida.  Diabetes mellitus 

merupakan suatu penyakit yang dapat menyebabkan penurunan sistem 

imunitas selular. Derajat DM atau hiperglikemi juga berperan dalam 

menentukan fungsi mikrobisida pada makrofag. Pajanan kadar gula darah 

sebesar 200 mg% secara signifikan dapat menekan fungsi penghancuran 

oksidatif dari makrofag. Penderita DM yang kurang terkontrol dengan kadar 
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hemoglobin terglikasi (HbA1c) tinggi menyebabkan TB menjadi lebih parah 

dan berhubungan dengan mortalitas yang lebih tinggi.  

Selain terjadi kerusakan pada proses imunologi, pada pasien DM juga 

terdapat gangguan fisiologis paru seperti hambatan dalam proses pembersihan 

sehingga memudahkan penyebaran infeksi pada inang. Glikosilasi non 

enzimatik pada protein jaringan menginduksi terjadinya gangguan pada 

fungsi mukosilier atau menyebabkan neuropati otonom diabetik sehingga 

menyebabkan abnormalitas pada tonus basal jalan napas yang mengakibatkan 

menurunnya reaktifitas bronkus serta bronkodilatasi. 

3. Aspek AIK 

Pencegahan penyakit tidak menular 

Dalam perspektif islam Kesehatan adalah perkara yang penting, ia merupakan 

nikmat besar yang harus disyukuri oleh setiap hamba. Terkait pentingnya 

kesehatan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: 

 نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ

Dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah 

kesehatan dan waktu luang.” (HR. Al-Bukhari: 6412, at-Tirmidzi: 2304, Ibnu 

Majah: 4170). 22 

Sabda Nabiullah Muhammad S.A.W ini tidak dapat luput dari hal yang kami 

teliti, termasuk didalamnya pembentukan pola hidup individual mengenai 

cara mengkonsumsi makanan hingga menjaga pola hidup sehat lainnya. 

Tidak lain daripada itu kami mengambil kutipan ayat mengenai makan dan 

minum. 
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 Allah SWT berfirman: 

"Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-A’raf: 31). 6 

Dari sini jelas bahwa kita sebagai umat telah diberi gambaran menganai porsi 

makan, walaupun tidak secara eksplisit, juga mengenai penjelasan secara 

terang dapat kita lihat pada hadits yang berbunyi 

 “Tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perut, cukup 

baginya beberapa suapan yang menegakkan tulang punggungnya, apabila 

tidak mampu maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumnya, 

dan sepertiga untuk nafasnya.” (HR. At-Tirmidzi: 2380, Ibnu Majah: 3349. 

Hadits ini dinyatakan shahih oleh Syaikh al-Albani). 24 

Menjelaskan bahwa rongga perut diisi oleh elemen pendukung selain 

makanan. Dimana air dan udara menjadi komponen penting. 

Pencegahan penyakit menular 

Diketahui bahwa mengobati adalah upaya kesehatan, tetapi menjegah adalah 

kewajiban yang harus kita sadari secara kolektif, dalam larangan mendekati  

wabah / infeksi menular termaktub dalam sunnah nabi, Adapun penyakit 

infeksi diterangkan didalam surat tentang pengisolasian diri terhadap suatu 

penyakit infeksi, seperti yang dijelaskan dalam hadist:  

Sabda Rasulullah S.A.W “Janganlah engkau masuk ke dalam suatu daerah 

yang sedang terjangkit wabah, dan bila dirimu berada di dalamnya 

janganlah pergi meninggalkannya.” (HR. Bukhari).25 

 

Terlebih spesifik terhadap pencegahan penyakit pernafasan dengan cara 

droplet, maka islam dalam hal ini mengajarkan kita adab dan caranya, ini 

diterangkan dalam hadits Nabi : 
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“Tatkala Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersin, beliau meletakkan 

tangan atau bajunya ke mulut dan mengecilkan suaranya.”  (Diriwayatkan 

oleh Abu Dawud, no. 5029; at-Tirmidzi, no. 2745 dan beliau 

menshohihkannya. Diriwayatkan pula oleh al-Hakim, IV/293, beliau 

menshohikannya dan disepakati oleh adz-Dzahabi.)26 

Disini nabi mengajarkan bahwa pencegahan sebaiknya dilakukan dari 

individu yang terinfeksi menularkan kepada orang disekitarnya. Maka dari itu 

sedapat mungkin kita mencegahnya. 
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BAB VI 

 PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan  sebagai berikut :  

1. Lama menderita Diabetes Mielitus merupakan faktor resiko terkena 

Tuberkulosis Paru, karena tingginya kadar gula darah pada pasien diabetes 

Melitus merupakan media yang baik bagi Mycobacterium Tuberculosis 

unutk tumbuh, hidup, dan berkembang biak 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil uji statistik diperoleh nilai p 

value = 0,000 < nilai α = 0,05 sehingga Ho ditolak dengan interpretasi 

bahwa terdapat hubungan antara diabetes melitus dengan kejadian 

tuberkulosis di RSUD Labuang Baji Makassar. Sehingga disimpulkan 

bahwa ada keterkaitan antara Diabetes Melitus dengan angka kejadian 

Tuberkulosis Paru di RSUD Labuang Baji Makassar. 
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B. Saran 

1. Disarankan kepada petugas untuk melakukan skrining TB untuk pasien DM 

sehingga akan membantu mendeteksi kasus diabetes dan pra-diabetes lebih 

awal, sehingga metode pencegahan primer dapat dimulai lebih awal dan 

efektif.  

2. Pasien disarankan untuk mengontrol kadar gula pada pasien TB agar terapi 

pengobatan pasien dapat mencapai optimal 

3. Perlu penelitian lebih lanjut dengan dengan variabel yang berbeda. 
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MASTER TABEL 

No Nama Umur JK Pendidikan  Pekerjaan 

Lama 

Menderita DM Kejadian DM Kejadian TB 

1 MP 55 L SMP BURUH 10 TAHUN DM TIPE II DM + TB 

2 SG 52 P SD IRT 7 TAHUN DM TIPE II DM 

3 AF 56 L SMA PEDAGANG 5 TAHUN DM TIPE II DM + TB 

4 AM 59 L SMP BURUH 6 TAHUN DM TIPE II DM + TB 

5 IR 60 L S1 PNS 6,5 TAHUN DM TIPE II DM + TB 

6 SG 58 L SMP PEDAGANG 8 TAHUN DM TIPE II DM 

7 HD 50 P SMP IRT 7 TAHUN DM TIPE II DM 

8 MN 58 P SMA WIRASWASTA 12 TAHUN DM TIPE II DM + TB 

9 NR 34 P SD IRT 2 TAHUN DM TIPE II DM 

10 MM 57 P SD IRT 6 TAHUN DM TIPE II DM 

11 SG 30 P SD IRT 3 TAHUN DM TIPE II DM 

12 MP 59 L S1 SWASTA 1 TAHUN DM TIPE I PENYAKIT PARU 

INFEKSI NON TB 

13 ST 52 P SMP IRT 9 TAHUN DM TIPE II DM 

14 SA 57 L SD BURUH 3,5 TAHUN DM TIPE II DM 

15 AR 30 P SMA WIRASWASTA 2,5 TAHUN DM TIPE II DM 

16 BS 53 L SMA WIRASWASTA 5 TAHUN DM TIPE II DM 

17 HN 60 P SD IRT 9 TAHUN DM TIPE II DM + TB 

18 MH 55 L SMP PEDAGANG 6 TAHUN DM TIPE II DM 

19 RS 59 L SMP PEDAGANG 3 TAHUN DM TIPE II DM 

20 BS 59 P SMA WIRASWASTA 7 TAHUN DM TIPE II DM 

21 AB 35 L SMP BURUH 1 TAHUN DM TIPE II DM 

22 JA 36 P SMP IRT 4 TAHUN DM TIPE II DM 

23 TJ 60 P S1 PNS 8 TAHUN DM TIPE II DM 

24 KR 58 P SMP IRT 12 TAHUN DM TIPE II DM + TB 

25 SN 60 P SMP IRT 8 TAHUN DM TIPE II DM 

26 MJ 59 L SMA WIRASWASTA 2 TAHUN DM TIPE II DM + TB 

27 JM 57 P SMP IRT 4 TAHUN DM TIPE II DM 

28 AS 41 P SMA IRT 3 TAHUN DM TIPE I PENYAKIT PARU 

INFEKSI NON TB 

29 HN 59 P SMP IRT 6 TAHUN DM TIPE II DM 

30 MN 55 P SD IRT 3,5 TAHUN DM TIPE II DM 

31 HS 60 P SMP IRT 5 TAHUN DM TIPE II DM 

32 DN 52 L SMA PEDAGANG 6 TAHUN DM TIPE II DM + TB 

33 JN 60 P SMP IRT 3,5 TAHUN DM TIPE II DM 

34 AL 60 L SMA WIRASWASTA 7 TAHUN DM TIPE II DM + TB 

35 JT 56 P SMA IRT 5 TAHUN DM TIPE II DM 
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OUTPUT HASIL SPSS 

FREQUENCIES VARIABLES=UMUR KELAMIN PENDIDIKAN PEKERJAAN LAMA 

  /STATISTICS=MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN SUM 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

Frequencies 

 

Statistics 

  

UMUR JENIS KELAMIN PENDIDIKAN PEKERJAAN 

LAMA 

PENGOBATAN 

N Valid 35 35 35 35 35 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 2.74 1.60 2.26 3.94 1.57 

Median 3.00 2.00 2.00 4.00 2.00 

Minimum 1 1 1 1 1 

Maximum 3 2 4 6 3 

Sum 96 56 79 138 55 

 

Frequency Table 

 

UMUR 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 30 - 40 TAHUN 2 5.7 5.7 5.7 

41 - 50 TAHUN 5 14.3 14.3 20.0 

51 - 60 TAHUN 28 80.0 80.0 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

JENIS KELAMIN 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid LAKI - LAKI 14 40.0 40.0 40.0 

PEREMPUAN 21 60.0 60.0 100.0 

Total 35 100.0 100.0  
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PENDIDIKAN 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid SD 7 20.0 20.0 20.0 

SMP 15 42.9 42.9 62.9 

SMA 10 28.6 28.6 91.4 

S1 3 8.6 8.6 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

PEKERJAAN 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid PNS 2 5.7 5.7 5.7 

SWASTA 1 2.9 2.9 8.6 

WIRASWASTA 6 17.1 17.1 25.7 

IRT 17 48.6 48.6 74.3 

PEDAGANG 6 17.1 17.1 91.4 

BURUH 3 8.6 8.6 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

 

LAMA MENDERITA DM 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 - 5 TAHUN 17 48.6 48.6 48.6 

6 - 10 TAHUN 16 45.7 45.7 94.3 

> 10 TAHUN 2 5.7 5.7 100.0 

Total 35 100.0 100.0  
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CROSSTABS 

  /TABLES=DM BY DMTB 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT EXPECTED ROW COLUMN TOTAL 

  /COUNT ROUND CELL. 

Crosstabs 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

KEJADIAN DM * KEJADIAN 

TB 
35 100.0% 0 .0% 35 100.0% 

 

DIABETES MELITUS * KEJADIAN TUBERKULOSIS Crosstabulation 

   KEJADIAN TUBERKULOSIS 

Total 

   

DM + TB 

PENYAKIT 

PARU INFEKSI 

NON TB DM 

DIABETES 

MELITUS 

DM TIPE II Count 10 0 23 33 

Expected Count 9.4 1.9 21.7 33.0 

% within DIABETES 

MELITUS 
30.3% .0% 69.7% 100.0% 

% within KEJADIAN 

TUBERKULOSIS 
100.0% .0% 100.0% 94.3% 

% of Total 28.6% .0% 65.7% 94.3% 

DM TIPE I Count 0 2 0 2 

Expected Count .6 .1 1.3 2.0 

% within DIABETES 

MELITUS 
.0% 100.0% .0% 100.0% 

% within KEJADIAN 

TUBERKULOSIS 
.0% 100.0% .0% 5.7% 

% of Total .0% 5.7% .0% 5.7% 

Total Count 10 2 23 35 
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Expected Count 10.0 2.0 23.0 35.0 

% within DIABETES 

MELITUS 
28.6% 5.7% 65.7% 100.0% 

% within KEJADIAN 

TUBERKULOSIS 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 28.6% 5.7% 65.7% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 35.000a 2 .000 

Likelihood Ratio 15.332 2 .000 

Linear-by-Linear Association .353 1 .552 

N of Valid Cases 35   

a. 4 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is .11. 
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