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ABSTRAK 

 

 

Dalam studi terbaru di Taiwan disebutkan bahwa diabetes merupakan 

komorbid dasar tersering pada pasien TB yang telah dikonfirmasi dengan kultur, 

terjadi pada sekitar 21,5% pasien. Prevalensi nasional untuk TB adalah 400 per 

100.000, DM adalah 700 per 100.000 dan DM berserta TB adalah 150 per 

100.000. Prevalensi TB paru pada DM  meningkat 20 kali dibanding non DM, 

aktifitas kuman tuberkulosis meningkat 3 kali  pada DM berat dibanding DM 

ringan. Prevalensi  TB paru pada DM di Indonesia  masih cukup tinggi yaitu 

antara 12,8-42% dan bila dibanding dengan luar negeri maka prevalensi di 

Indonesia masih tinggi. 

Penelitianinibertujuanuntukmenganalisisfaktor yang mempengaruhi 

terjadinya tuberkulosis paru pada penderita diabetes mellitus di Rumah Sakit Paru 

surabaya. Metode yang 

digunakanadalahobservasionalanalitikdenganrancanganCaseControl.Wawancaradi

laksanakanpada27pasien TB Parudengan diabetes mellitus dengan sampel 1 : 2. 

Pengambilansampelmenggunakantotal sampling (Semuapopulasidiambilsemua 

pada kelompok kasus kasus )danRandom Sampling (Pada Kelompok Kontrol). 

Dilakukanuntukmendapatkaninformasi yang lebihmendalamtentangvariabel-

variabel yang diteliti.Variabelbebaspenelitianadalahkarakteristikpasien (Umur, 

jeniskelamin, pendidikanpekerjaan, sosial ekonomi), status gizi, lama menderita 

diabetes, pernah kontak dengan penderita Tuberkulosis, penyakit 

penyerta,pengetahuanpasien.Analis data denganujiregresilogistik multivariate 

dengannilai α = 0,05 (5%) denganconfidence interval sebesar 95%. 

Penelitian didapatkan hasil bahwa tingkat pendidikan didapatkan nilaiOR= 

203,836yang berartibahwapasien diabetes mellitus dengan tingkat pendidikan 

rendah  memiliki makna beresiko203,836 kali terjadi tuberkulosis paru. Sosial 

ekonom didapatkan nilai OR= 3,192 yang berarti bahwa pasien diabetes mellitus 

dengan sosial ekonomi renda memiliki makna beresiko3,192 kali terjadi 

tuberkulosis paru. Lama penyakit diabetes mellitus didapatkan nilai OR=24,347 

yang berarti bahwa pasien diabetes mellitus dengan lama penyakit ≥ 6 bulan 

memiliki makna resiko 24,347 kali terjadinya tuberkulosis paru. Kontak erat 

dengan penderita uberkulosis didapatkan nilai OR=478,314yang berarti bahwa 

pasien diabetes mellitus dengan kontak erat dengan penderita tuberkolosis 

memiliki makna resiko 478,314 kali terjadi tuberkulosis paru. Penyakit penyerta 

didapatkan OR=11,141 yang berati bahwa pasien yang diabetes mellitus dengan 

penyakit penyerta memiliki makna resiko 11,141 kali terjadi tuberkulosis paru.  

Kesimpulan yang dapatditarikadalah pendidikan, sosial ekonomi, lama 

penyakit diabetes mellitus, penyakit penyerta, kontak langsung dengan penderita 

mempengaruhi terjadinya Tuberkulosis pada pasien diabetes mellitus 
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