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PREVALENSI KANDIDIASIS BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN SEDIMEN 

DAN KULTUR URINE WANITA PENDERITA DIABETES MELLITUS 

 DI PUSKESMAS WILAYAH KABUPATEN LOMBOK BARAT 

I Gusti Ayu Nyoman Danuyanti¹, Rohmi¹, Ersandhi Resnhaleksmana¹ 
1
Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram Jurusan Analis Kesehatan 

Abstrak  

Diabetes mellitus merupakan faktor predisposisi timbulnya kandidiasis genitalis. Wanita 

penderita diabetes mellitus mempunyai gula ekstra dalam dinding vagina, sehingga pada urine 

wanita penderita diabetes mellitus kemungkinan besar akan ditemukan Candida albicans. 

Penyebab kandidiasis berkaitan dengan cara kita merawat organ reproduksi yang artinya 

status kesehatan dipengaruhi oleh faktor perilaku. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 

pola hygiene dan sanitasi wanita penderita diabetes mellitus pada kasus kandidiasis, sehingga 

dapat diketahui penyebab kandidiasis akibat faktor glukosa berlebih dalam darah atau karena 

perilaku dari penderita DM tersebut. Metode penelitian yang digunakan observasional 

analitik dengan pengukuran variabel-variabelnya secara cross sectional terhadap 76 

responden yang diambil dari Puskesmas Narmada dan Kediri, Kabupaten Lombok Barat 

dengan prevalensi kandidiasis 21,05%. Pemeriksaan infeksi kandidiasis diperoleh berdasarkan 

hasil pemeriksaan sedimentasi dan kultur urin wanita penderita DM. Secara keseluruhan 

wanita penderita DM dapat berisiko atau bahkan tidak terinfeksi Candida albicans meskipun 

penyakit tersebut merupakan faktor predisposisi dari kandidiasis vaginitis. 

Kata kunci: Kandidiasis, Sedimen urine, Kultur urine, Diabetes mellitus 

Abstract 

Diabetes mellitus is a predisposing factor for the incidence of genital candidiasis. Women 

with diabetes mellitus have extra sugar in the vaginal wall, so that the urine of women with 

diabetes mellitus are likely to be found Candida albicans. The cause of candidiasis related to 

the way we take care of the reproductive organs, which means he12alth status is influenced by 

behavioral factors. The purpose of this study to determine patterns of hygiene and sanitation 

women with diabetes mellitus in the case of thrush, so it can be a known cause of candidiasis 

due to excess glucose in the blood factors or because the behavior of the diabetic patient. The 

method used analytic observational with the variables measuring cross sectional against 76 

respondents drawn from the health center and Kediri Narmada, West Lombok district with 

21.05% prevalence of candidiasis. Examination of candidiasis infection obtained based on the 

examination of urine sediment and culture of women with DM. Overall women with diabetes 

could be at risk or infected with Candida albicans even though the disease are predisposing 

factors of candidiasis vaginitis.  
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Pendahuluan 

Diabetes mellitus adalah gangguan 

metabolisme yang secara genetis dan klinis 

termasuk heterogen dengan manifestasi 

klinis berupa hilangnya toleran 

karbohidrat. Keadaan ini disebabkan oleh 

kurangnya hormon insulin yang diproduksi 

oleh pankreas atau tidak berfungsinya 

hormon insulin dalam menyerap gula 

secara maksimal, sehingga penyakit ini 

juga biasa disebut atau didefinisikan 

sebagai penyakit gula darah. Adanya 

diabetes mellitus pada awalnya sering 

sekali tidak disadari oleh pasien dan baru 

diketahui sewaktu menjalani pemeriksaan 

kesehatan
1
.  

Beberapa keluhan dan gejala klasik 

yang perlu mendapat perhatian adalah 

penurunan berat badan yang tidak dapat 

dijelaskan penyebabnya, rasa lemah, sering 

kencing (poliuria), banyak minum 

(polidipsia), banyak makan (polifagia). 

Adanya keluhan lain yang sering 

menyertai diabetes mellitus yaitu gangguan 

syaraf tepi, atau kesemutan, gangguan 

penglihatan, gatal dan keputihan pada 

wanita (kandidiasis). Kondisi diabetes 

yang belum terdeteksi kemungkinan 

merupakan sumber kandidiasis yang 

berulang dan jika tidak dikendalikan maka 

kandidiasis akan tetap menjadi masalah. 

Penyakit ini dapat menyerang semua 

lapisan umur dan sosial ekonomi
1
.  

Diabetes mellitus merupakan faktor 

predisposisi timbulnya kandidiasis 

genitalis. Wanita penderita diabetes 

mellitus mempunyai gula ekstra dalam 

dinding vagina. Gula yang ada di urine 

tertumpuk pada vulva sehingga 

menyediakan makanan untuk pertumbuhan 

jamur. Daerah genetalia wanita adalah 

tempat subur dan ideal untuk pertumbuhan 

jamur sehingga pada urine wanita 

penderita deabetes mellitus kemungkinan 

besar akan ditemukan Candida albicans
2
.  

Berdasarkan data Riset Kesehatan 

Dasar 2010 angka prevalensi nasional 

penyakit diabetes melitus adalah 1,1%. 

Jumlah pasien penderita diabetes mellitus 

khususnya wanita yang ada di Puskesmas 

Narmada Kecamatan Narmada Lombok 

Barat tahun 2012 lebih dari 40 pasien, 

termasuk pasien rawat jalan dan rawat 

inap
3
. Untuk Puskesmas Kediri, pasien 

yang terdiagnosis diabetes mellitus dari 

bulan Januari sampai dengan Juni tahun 

2014 mencapai 213 orang. Kedua 

puskesmas ini dipilih berdasarkan jumlah 

populasi penderita DM yang paling banyak 

dibandingkan dengan Puskesmas lain di 

Kab. Lombok Barat pada tahun 2013, 

tetapi belum ada data di puskesmas 

tersebut tentang kasus kandidiasis 

khususnya pada wanita penderita DM 
4
. 

Candida albicans merupakan spesies 

terpatogen yang menjadi etiologi terbanyak 

dalam kasus infeksi akibat jamur, 

walaupun dalam kondisi normal jamur ini 

hidup sebagai saprofit yang tidak 

menyebabkan kelainan atau gangguan bagi 

organ tubuh
5,6,7.

 Keputihan atau kandidiasis 

genetalis sering dianggap sebagai hal yang 

umum dan dianggap tidak berbahaya bagi 

wanita. Penyebab keputihan berkaitan 

dengan cara kita merawat organ 

reproduksi, karena faktor perilaku 

merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi status kesehatan 

seseorang
8
. Faktor terbesar kedua setelah 

lingkungan yang mempengaruhi kesehatan 

individu, kelompok, atau masyarakat. 

Pengetahuan mengenai keputihan sangat 

diperlukan untuk menentukan sikap yang 

akan dilakukan, salah satunya ialah 

perawatan genitalia eksterna yang tidak 

baik akan menjadi pemicu terjadinya 

keputihan yang patologis, karena diantara 

semua jenis personal hygiene, genitalia 

merupakan organ reproduksi wanita yang 

harus dijaga kebersihannya. Jika tidak di 

jaga dapat menimbulkan keputihan, gatal-

gatal, bau tidak sedap, dan dapat terjadi 

infeksi pada daerah genitalia. Keputihan 

tidak normal perlu diwaspadai karena 

merupakan gejala suatu  penyakit 

reproduksi
9,10

.  

Berdasarkan uji penyaring 

menggunakan pemeriksaan sedimentasi 

urine yang dilakukan terhadap beberapa 

sampel urine wanita penderita diabetes 
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mellitus di Puskesmas Narmada, 

ditemukan adanya sampel urine yang 

positif terinfeksi Candida albicans, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa 

diabetes mellitus merupakan faktor 

predisposisi yang penting untuk terjadinya 

vulvo vaginitis yang disebabkan oleh 

Candida albicans. Pemeriksaan urine yang 

dilakukan dengan metode sedimentasi 

merupakan screening test untuk 

mendeteksi adanya infeksi jamur telah 

banyak diteliti sedangkan penggunaan 

kultur urine sebagai gold standard untuk 

mempertegas hasil yang positif dari sampel 

urine yang terinfeksi jamur Candida 

albicans dengan jumlah penderita dan 

lokasi pengambilan sampel yang lebih luas 

belum pernah dilakukan untuk 

memperoleh hasil yang lebih representatif. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi kepada masyarakat, 

terutama wanita penderita diabetes mellitus 

yang rentan terhadap infeksi Candida 

albicans, sehingga dapat melakukan 

pencegahan untuk menghindari terjadinya 

infeksi. 

Metode Penelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan 

adalah observasional analitik yaitu untuk 

mengetahui kontribusi suatu resiko tertentu 

terhadap adanya suatu kejadian tertentu. 

Berdasarkan waktu penelitian, penelitian 

ini bersifat cross sectional artinya variabel 

bebas dan variabel terikat dikumpulkan 

sekaligus pada satu waktu
11

.  

Populasi dalam penelitian ini adalah 

semua pasien rawat jalan dan rawat inap 

penderita diabetes mellitus di Puskesmas 

Narmada dan Kediri Kabupaten Lombok 

Barat yang berjumlah 95 orang
12

. Sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pasien wanita penderita diabetes 

mellitus yang menjalani rawat jalan dan 

rawat inap di Puskesmas Narmada dan 

Kediri Kabupaten Lombok Barat 

berjumlah 76 orang.  

Pengambilan sampel yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah secara Non 

Random Purposive Sampling yaitu 

pengambilan sampel secara purposive 

didasarkan pada suatu pertimbangan 

tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri, 

berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi 

yang sudah diketahui sebelumnya. Seluruh 

pasien wanita penderita diabetes mellitus 

yang berkunjung di Puskesmas Narmada 

dan Kediri selama waktu penelitian 

merupakan responden atau subjek 

penelitian hingga jumlah responden 

mencapai besar sampel 76 responden, 

dengan kriteria sampel sebagai subjek 

penelitian adalah :  

1. Semua pasien wanita rawat jalan dan 

rawat inap penderita diabetes mellitus di 

Puskesmas Narmada dan Kediri.  

2. Urine yang digunakan adalah urine 

sewaktu.  

3. Tidak dalam keadaan haid  

4. Tidak membedakan usia 

5. Bersedia menjadi subjek penelitian  

Jumlah sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini berdasarkan tabel 

Krejie Normogram Harry King. Jumlah 

populasi (N) wanita penderita diabetes 

mellitus di Puskesmas Narmada dan Kediri 

pada bulan Mei sampai dengan Juli 2013 

sebanyak 95 orang, sehingga jumlah 

sampel yang digunakan adalah 76 orang
13.

  

Karakteristik responden meliputi 

umur, pendidikan, dan pekerjaan 

dikumpulan dengan melakukan wawancara 

langsung menggunakan alat bantu 

kuisioner dengan responden pada saat 

melakukan pemeriksaan. Data hasil 

pemeriksaan urine wanita penderita DM 

diperoleh dengan melakukan pemeriksaan 

sedimen dan kultur urine. Data tentang 

hasil pemeriksaan Candida albicans pada 

kultur urine diolah secara deskriptif, 

disajikan dengan menggunakan tabel 

distribusi. Kriteria hasilnya : 

 Positif : Ditemukan spora jamur 

Candida albicans yang membentuk 

bulat, lonjong atau bulat lonjong dan 

atau hyfa semu seperti benang-benang  

halus.  

 Negatif : Tidak ditemukan spora jamur 

Candida albicans atau hyfa.  
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Hasil  

Identifikasi infeksi Candida albicans pada 

urine wanita penderita diabetes mellitus 

dilakukan secara mikroskopis dengan 

metode kultur terhadap sampel urine 

wanita penderita diabetes mellitus yang 

sebelumnya dilakukan pemeriksaan 

sedimentasi urin sebagai tes penyaring 

adanya infeksi kandidiasis di Puskesmas 

Narmada dan Kediri Kabupaten Lombok 

Barat. Hasil identifikasi Candida albicans 

menunjukkan bentuk spora yang berbentuk 

bulat, lonjong, atau bulat lonjong dan 

pseudohyfa yang merupakan rangkaian 

dari jamur Candida albicans.  

Setelah melakukan identifikasi dari 

76 sampel urine wanita penderita diabetes 

mellitus, ditemukan bentuk 

spora/pseudohyfa sebanyak 16 sampel, 

maka prosentasenya adalah 21,05%, 

sedangkan untuk mengetahui pola hygiene 

sanitasi dari responden dilakukan 

wawancara menggunakan kuisioner pada 

seluruh responden dan hasilnya secara 

lengkap ditunjukkan pada tabel 1.  

 

Tabel 1. Hasil pemeriksaan adanya jamur Candida albicans pada wanita penderita diabetes 

mellitus di Puskesmas Kediri dan Narmada, Kabupaten Lombok Barat 

No. 

Samp

el 

Umur Kadar Gula 

Darah Sewaktu 

(mg/dl) 

Pemeriksaan 

Sedimentasi 

Pemeriksaan 

Kultur Urine 

&Germ tube 

1 60 368 Negatif Negatif 

2 26 356 Negatif Negatif 

3 60 570 Negatif Negatif 

4 45 431 Negatif Negatif 

5 55 394 Negatif Negatif 

6 50 295 Negatif Negatif 

7 40 334 Negatif Negatif 

8 45 473 Negatif Negatif 

9 70 480 Negatif Negatif 

10 49 425 Positif Positif 

11 45 455 Positif Negatif 

12 50 335 Positif Positif 

13 40 465 Positif Positif 

14 56 298 Negatif Positif 

15 60 405 Negatif Negatif 

16 39 387 Positif Positif 

17 50 375 Negatif Negatif 

18 47 335 Negatif Negatif 

19 55 539 Positif Positif 

20 65 270 Positif Negatif 

21 38 287 Positif Positif 

22 63 510 Positif Positif 

23 46 443 Negatif Negatif 

24 42 440 Negatif Negatif 

25 51 287 Negatif Negatif 

26 70 365 Negatif Negatif 

27 49 287 Negatif Negatif 

28 45 465 Positif Positif 

29 50 298 Positif Positif 

30 40 405 Negatif Negatif 
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31 56 387 Negatif Negatif 

32 60 394 Negatif Negatif 

33 39 295 Negatif Negatif 

34 50 334 Positif Positif 

35 47 473 Negatif Negatif 

36 55 480 Negatif Positif 

37 65 425 Negatif Negatif 

38 38 265 Negatif Negatif 

39 63 270 Positif Positif 

40 46 334 Positif Positif 

41 42 325 Negatif Negatif 

42 51 280 Negatif Negatif 

43 40 295 Negatif Negatif 

44 45 300 Negatif Negatif 

45 70 243 Negatif Negatif 

46 49 360 Negatif Negatif 

47 45 226 Negatif Negatif 

48 50 300 Negatif Negatif 

49 40 270 Negatif Positif 

50 56 287 Positif Positif 

51 60 510 Negatif Negatif 

52 39 443 Negatif Negatif 

53 50 440 Negatif Negatif 

54 47 287 Negatif Negatif 

55 39 365 Negatif Negatif 

56 50 287 Negatif Negatif 

57 47 235 Negatif Negatif 

58 55 225 Negatif Negatif 

59 65 236 Negatif Negatif 

60 38 270 Negatif Negatif 

61 63 287 Negatif Negatif 

62 46 510 Negatif Negatif 

63 42 443 Negatif Negatif 

64 51 440 Negatif Negatif 

65 39 287 Negatif Negatif 

66 28 365 Negatif Negatif 

67 33 287 Negatif Negatif 

68 47 235 Negatif Negatif 

69 29 226 Negatif Negatif 

70 37 352 Negatif Negatif 

71 47 235 Negatif Negatif 

72 39 225 Negatif Negatif 

73 50 236 Negatif Negatif 

74 47 270 Negatif Negatif 

75 55 287 Negatif Negatif 

76 65 235 Negatif Negatif 

Keterangan : 

        : Negatif 

        : Positif 
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Prevalensi kandidiasis berdasarkan hasil 

pemeriksaan sedimen dan kultur urin 

wanita penderita diabetes mellitus di 

Puskesmas Kediri dan Narmada Kabupaten 

Lombok Barat yang positif terinfeksi 

Candida albicans sebanyak 16 sampel dari 

76 sampel adalah sebagai berikut: 

= Jumlah sampel  positif  x 100 % 

         Jumlah sampel 

= 16  x 100 %     =  21, 05 % 

   76 

Dari 21,05% prevalensi kandidiasis yang 

didapatkan berasal dari total pemeriksaan 

sedimen dan kultur urine yang positif. 

Untuk pemeriksaan berdasarkan sedimen 

urine dari total 76 sampel terdapat 18 

sampel positif terinfeksi Candida albicans 

kemudian dilanjutkan dengan kultur 

ternyata memberikan hasil 2 sampel 

negatif, sehingga secara keseluruhan total 

yang positif dari hasil pemeriksaan 

sedimen dan kultur urine adalah 16 

sampel. 

Tabel 1. menunjukkan bahwan dari 16 

sampel yang positif terinfeksi Candida 

albicans secara keseluruhan yaitu sebesar 

21,05% dan negatif terinfeksi sebanyak 50 

orang dengan prosentase 65,79%. 

Pembahasan 

Data hasil identifikasi yang telah dilakukan 

dari 76 sampel urine wanita penderita 

diabetes mellitus, ditemukan bentuk 

spora/pseudohyfa sebanyak 16 sampel, 

maka prosentase kandidiasis pada wanita 

penderita diabetes mellitus sebesar 

21,05%. Dengan demikian wanita 

penderita diabetes mellitus memiliki 

kemungkinan terinfeksi jamur Candida 

albicans.  

Wanita penderita diabetes mellitus 

dapat berisiko atau bahkan tidak terinfeksi 

Candida albicans meskipun diabetes 

mellitus merupakan faktor predisposisi, 

yaitu faktor yang dapat mempermudah 

timbulnya suatu keadaan, dalam hal ini 

kandidiasis. Infeksi Candida albicans pada 

wanita penderita diabetes mellitus dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara 

lain faktor eksternal dan faktor internal
14.

 

Faktor eksternal meliputi cuaca panas dan 

tingkat kelembaban sehingga 

menyebabkan banyak keringat terutama 

pada lipatan kulit dan kebiasaan berendam 

dalam air yang terlalu lama menyebabkan 

maserasi yang mengakibatkan invasi 

Candida albicans. Pekerjaan yang banyak 

berhubungan dengan air dan kebersihan 

pribadi sangat mempengaruhi invasi 

maupun tingkat infeksi Candida albicans.  

Faktor internal yang dapat 

menyebabkan terjadinya infeksi Candida 

albicans pada wanita penderita diabetes 

mellitus antara lain kehamilan, karena pada 

saat hamil terjadi kelebihan glikogen pada 

epitel vagina yang merubah derajat 

keasaman di dalam vagina menjadi lebih 

rendah dan merangsang pertumbuhan 

jamur Candida albicans menjadi lebih 

cepat, kemudian faktor obesitas 

menyebabkan banyak keringat sehingga 

terjadi maserasi kulit dan ini 

mempermudah invasi Candida albicans 

serta penyakit lainnya. Penyakit menahun 

seperti tuberculosis, karsinoma dan 

leukimia dengan keadaan umum yang 

buruk meningkatkan terjadinya Candida 

albicans
14.

  

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

sebelumnya, jika seseorang mempunyai 

sikap baik maka kemungkinan tidak akan 

mengalami kejadian kandidiasis. Sikap 

yang baik kemungkinan juga akan 

memberikan gambaran seseorang 

berperilaku baik, sehingga lebih 

memperkecil kemungkinan terjadinya 

kejadian kandidiasis
15.

 Perilaku 

mempengaruhi terjadinya vulvo vaginitis 

karena perilaku hygiene yang tidak baik 

dapat mempengaruhi derajat keasamaan di 

daerah vagina. Perubahan derajat 

keasaaman vagina berkaitan dengan vulvo 

vaginitis, karena dapat mengakibatkan pH 

vagina tidak seimbang. 

Ketidakseimbangan pH dalam vagina akan 

mengakibatkan tumbuhnya jamur sehingga 

dapat terinfeksi vulvo vaginitis
15

. Faktor 

perilaku hygiene dapat menyebabkan 

kejadian kandidiasis genitalis dikarenakan 
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dalam perilaku hygiene dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Adapun faktor yang 

dimungkinkan mempengaruhi perilaku 

hygiene dari hasil penelitian ini yaitu 

pemilihan pakaian dalam, pemakaian 

sabun dengan kejadian kandidiaisis 

genitalis, menjaga kebersihan saat 

menstruasi, dan menjaga kelembaban 

vagina.  

 Dari data penelitian secara 

keseluruhan dapat disimpulkan bahwa 

wanita penderita diabetes mellitus dapat 

berisiko atau bahkan tidak terinfeksi 

Candida albicans meskipun penyakit ini 

merupakan faktor predisposisi terjadinya 

kandidiasis genitalis.   

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis 

data dapat disimpulkan bahwa prevalensi 

kandidiasis pada wanita penderita diabetes 

mellitus di Puskemas Narmada dan Kediri 

Kabupaten Lombok Barat sebesar 21,05%.  

Saran  

1. Diharapkan dapat melakukan pengkajian 

lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang 

dapat menjadi penyebab kandidiasis 

pada wanita penderita diabetes mellitus.  

2. Dilakukan penelitian lanjutan tentang 

hubungan personal hygiene dan sanitasi 

terhadap kejadian kandidiaisis pada 

wanita penderita diabetes mellitus untuk 

melihat pola infeksi berdasarkan 

penyakit ataupun lingkungan. 
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