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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Infeksi saluran kemih (ISK) atau Urinary tract infection (UTI) merupakan 

penyebab kedua morbiditas penyakit infeksi pada anak baik pada perempuan 

maupun pada laki-laki (Ramayati dan Rusdidjas, 1993). Infeksi saluran kemih 

merupakan masalah yang signifikan dan umum dijumpai pada lembaga kesehatan 

primer, sekunder, dan tersier. Infeksi saluran kemih sering tidak terdeteksi baik oleh 

tenaga medis maupun oleh orangtua. Kesalahan dalam menegakkan diagnosis 

(underdiagnosis atau overdiagnosis) akan sangat merugikan (Pardede, et al, 2011). 

Infeksi saluran kemih merupakan penanda yang mendasari kelainan saluran kemih 

yang dapat menyebabkan morbiditas jangka panjang yang signifikan, seperti 

hipertensi dan gangguan ginjal (Lambert dan Coulthard, 2003). 

Infeksi saluran kemih adalah keadaan adanya infeksi (ada pertumbuhan dan 

perkembang biakan bakteri) dalam saluran kemih, meliputi infeksi di parenkim 

ginjal sampai infeksi di kandung kemih dengan jumlah bakteriuria yang bermakna. 

Bakteriuria adalah ditemukannya bakteri dalam urin sedangkan bakteriuria 

bermakna adalah bila ditemukan pada biakan urin pertumbuhan bakteri sejumlah > 

100.000 koloni/ml urin segar (Ramayati dan Rusdidjas, 1993). 

Gejala klinik infeksi saluran kemih pada anak sangat bervariasi, ditentukan 

oleh intensitas reaksi peradangan, letak infeksi (ISK atas dan ISK bawah), dan umur 

pasien. Sebagian ISK pada anak merupakan ISK asimtomatik, umumnya ditemukan 

pada anak umur sekolah, terutama anak perempuan dan biasanya ditemukan pada 

uji tapis (screening programs) (Pardede, et al, 2011). Infeksi saluran kemih terjadi 

pada 1-3% pada anak perempuan dan 1% pada anak laki-laki. Anak perempuan 

biasanya mengalami infeksi saluran kemih yang pertama pada usia 5 tahun 

sedangkan pada anak laki-laki infeksi saluran kemih biasanya terjadi pada tahun 

pertama kehidupan. Prevalensi infeksi saluran kemih bervariasi dengan usia. 

Selama tahun pertama kehidupan, rasio infeksi saluran kemih laki-laki: perempuan 

2,8-5,4: 1. Setelah usia 1-2 tahun, dominan perempuan dengan rasio laki-laki: 
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perempuan 1:10. Sekitar 8% anak perempuan dan 2% anak laki-laki pernah 

menderita infeksi saluran kemih ketika berusia 11 tahun (Mahan, 2013). Penelitian 

yang dilakukan di Nepal menemukan bahwa dari 110 sampel anak, 32 anak (29%) 

menunjukkan bakteriuria yang signifikan dan diantaranya terdapat 18 anak 

perempuan (56%) (Ojha, Aryal, 2014). Penelitian di Nigeria pada tahun 2005-2006, 

sampel urin pancaran tengah dari 301 anak-anak dan remaja antara usia 5-18 tahun 

dikumpulkan di botol steril, didapatkan 36 anak (11.96%) mengalami bakteriuria, 

28 anak perempuan (22.4%) dari 124 anak perempuan positif ISK dan 8 anak laki-

laki (4.56%) dari 177 anak laki-laki positif ISK, usia 5-11 tahun dengan total positif 

ISK 26 anak, usia 12-18 tahun total positif 10 anak (Aiyegoro, et al, 2007). Hasil 

penelitian di Nablus, Palestina menunjukan bahwa sebanyak 4% anak berusia 6-12 

tahun mengalami ISK dan semuanya perempuan (n =1338) (Sawalha, 2009).  

Faktor-faktor risiko infeksi saluran kemih yaitu, jenis kelamin, vesicoureteral 

reflux, toilet-training, disfungsi berkemih, uropati obstruktif, bercebok dari 

belakang ke depan pada perempuan, pakaian dalam yang ketat, infeksi cacing 

keremi, konstipasi, bakteri dengan fimbrae P, kelainan anatomi, neuropati pada 

buli-buli, aktifitas seksual, dan kehamilan (Elder, 2011). Mengingat risiko ISK pada 

anak laki-laki normal sekitar 1%, akhir-akhir ini dilaporkan bahwa sirkumsisi akan 

menurunkan risiko ISK pada anak laki-laki (Ramayati dan Rusdidjas, 1993; 

Davinder, Joseph, Jonathan, 2005). Pada dekade terakhir ini, beberapa penelitian 

membuktikan bahwa insiden ISK lebih tinggi pada anak laki-laki yang tidak disunat 

(Ramayati dan Rusdidjas, 1993). Pada tahun 2004 studi case control pada 144 anak 

di bawah 5 tahun tahun menunjukkan bahwa sunat sangat terkait dengan penurunan 

risiko ISK simtomatik (Watson, 2004). Prevalensi ISK pada bayi laki-laki demam 

usia kurang dari 3 bulan adalah 2,4% dari anak laki-laki yang disirkumsisi dan 

20,1% untuk anak laki-laki yang tidak disirkumsisi (Shaikh, et al, 2008). Selain itu, 

pemakaian antibiotik sebelumnya dan kebersihan daerah perineal juga menjadi 

faktor risiko ISK (Bernstein dan Shelov, 2012). Malnutrisi, higiene yang buruk, 

status sosial ekonomi yang kurang adalah faktor yang berhubungan dengan ISK di 

daerah rural (Oladeinde, et al, 2011). Penelitian yang dilakukan di Ondo State, 

Nigeria pada siswa sekolah dasar dan menengah mengatakan bahwa bahaya ISK 
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selalu meningkat ketika murid memiliki infeksi saluran pernapasan yang 

menyebabkan bersin dan batuk, juga dari siswa menderita luka terinfeksi atau dari 

infeksi seperti bisul dan jerawat (Dada, et al, 2012). 

Dalam masyarakat modern, sering dibedakan antara komunitas rural (rural 

community) dengan komunitas urban (urban community) (Nasdian, 2014). Banyak 

hal yang berbeda antara kedua komunitas ini termasuk diantaranya adalah 

perbedaan akses dan pelayanan kesehatan, kesehatan lingkungan, serta perilaku 

hidup bersih dan sehat yang merupakan faktor risiko pada berbagai penyakit. Riset 

Kesehatan Dasar 2013 menyatakan bahwa proporsi rumah tangga yang memenuhi 

kriteria perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) baik menurut karakteristik di urban 

42,3% sedangkan di rural 22,9% (Pratiwi, et al, 2013). 

Berdasarkan paparan di atas, penulis akan membahas permasalahan tersebut 

dengan judul “HUBUNGAN ANTARA FAKTOR RISIKO INFEKSI 

SALURAN KEMIH TERHADAP ANGKA KEJADIAN INFEKSI SALURAN 

KEMIH PADA ANAK USIA SEKOLAH DI SD NEGERI CEMPAKA PUTIH 

BARAT 17 PAGI  KECAMATAN CEMPAKA PUTIH JAKARTA PUSAT 

(DAERAH URBAN) DAN SD NEGERI CIKENTANG KECAMATAN 

TAKTAKAN KOTA SERANG (DAERAH RURAL) DITINJAU DARI 

KEDOKTERAN DAN ISLAM”. 

1.2 Perumusan Masalah 

 Penelitian terhadap urin murid sekolah dasar laki-laki dan perempuan usia 

9-12 tahun di Kecamatan Medan, dari 200 anak (137 perempuan, 63 laki-laki) 

dijumpai 16 bakteriuria bermakna asimtomatik terdiri dari 14 anak (7%) perempuan 

dan 2 anak (1%) laki-laki (Lumanbatu, et al, 2001). Penelitian di Mesir 

membuktikan bahwa dari 1.000 anak sekolah yang tampak sehat usia 6 sampai 12 

tahun, 552 anak laki-laki (55,2%) dan 448 anak perempuan (44,8%) didapatkan 

prevalensi kejadian ISK pada anak perempuan (11.4%) lebih tinggi daripada anak 

laki-laki (1.6%) (Mohammed,et al, 2016). Di Okada, daerah rural di Nigeria, urin 

porsi tengah diambil dari 514 pasien (49 laki-laki and 465 perempuan), prevalensi 
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ISK lebih tinggi pada perempuan 42.80% dari pada laki-laki 10.20%. Escherichia 

coli lebih banyak diisolasi dari perempuan dan Staphylococcus aureus lebih banyak 

diisolasi dari laki-laki (Oladeinde, et al, 2011). Hasil penelitian di Nablus, Palestina 

menunjukan prevalensi ISK pada anak laki-laki usia 6-12 tahun adalah 0% 

dikarenakan Palestina merupakan negera muslim yang mewajibkan anak laki-laki 

untuk disirkumsisi (Sawalha, 2009). 

Penelitian yang dilakukan di Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah dengan 

sampel seluruh siswa laki–laki kelas 1-6 berjumlah 60 anak, diperoleh nilai p = 

0,119 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang 

bermakna antara anak yang sirkumsisi dan yang tidak sirkumsisi dengan kejadian 

ISK (Batara , et al, 2012). 

Penelitian dengan kuisioner tentang gejala infeksi saluran kemih tanpa 

pemeriksaan penunjang yang di lakukan di SDN Pondok Cina 1 Depok menujukan 

bahwa dari 85 sampel, 7 anak (18,4%) laki-laki dari 38 anak laki-laki mengalami 

gejala infeksi saluran kemih sedangkan pada anak perempuan ditemukan 7 anak 

(14,9%) dari 47 anak (Pamungkas, 2012). Penelitian yang di lakukan di RS. Dr. 

Cipto Mangunkusumo pada tahun 2004, dalam kurun waktu 7 bulan didapatkan 50 

anak dengan infeksi saluran kemih yang terdiri dari 28 laki-laki dan 22 perempuan 

dengan sebaran usia antara dua bulan sampai dengan 13 tahun dengan usia 

terbanyak adalah kelompok usia 2 bulan – 2 tahun (32/50) (Miesien, Munasir, 

Tambunan, 2006). 

Daerah rural dan urban memiliki perbedaan dalam akses dan pelayanan 

kesehatan, kesehatan lingkungan, serta perilaku hidup bersih dan sehat. Penelitian 

di Mesir yang dilakukan pada 5% dari siswa sekolah dasar usia 6-12 tahun di 

Ismailia Governorate, menunjukan 2,4% mengalami ISK (1,7% pada laki-laki dan 

2,7% pada perempuan). Dalam penelitian ini prevalensi ISK di daerah urban adalah 

1,8% dibandingkan dengan yang di daerah rural yang 2,4% (Ramadan, 2003). 
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1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dirumuskan pertanyaan penelitian 

sebagai berikut: 

a. Apakah ada perbedaan angka kejadian infeksi saluran kemih pada anak usia 

sekolah di daerah rural dan urban? 

b. Apakah ada hubungan antara faktor risiko infeksi saluran kemih terhadap 

angka kejadian infeksi saluran kemih pada anak usia sekolah di daerah rural 

dan urban? 

c. Bagaimana pandangan Islam mengenai khitan pada anak laki-laki? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

a. Mengetahui ada atau tidaknya perbedaan angka kejadian infeksi saluran kemih 

pada anak usia sekolah di daerah rural dan urban. 

b. Mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara faktor risiko infeksi saluran 

kemih terhadap angka kejadian infeksi saluran kemih pada anak usia sekolah 

di daerah rural dan urban. 

c. Mengetahui dan menjelaskan pandangan khitan pada anak laki-laki dalam 

islam 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat Penelitian ini yaitu:  

a. Manfaat Teoritik 

Hasil penelitiaan ini diharapkan menjadi referensi atau masukan dalam 

perkembangan ilmu kedokteran. 

b. Manfaat Metodologik  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengurangi angka kejadian 

infeksi saluran kemih pada anak di daerah rural dan urban. 
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c. Manfaat Aplikatif 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk dasar informasi mengenai ada 

tidaknya perbedaan antara hubungan faktor risiko infeksi saluran kemih pada 

anak usia sekolah di daerah rural dan urban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


