
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Infeksi Saluran Kemih dan Ginjal (ISKG) merupakan suatu penyakit in ksi 

yang sering terjadi. Pasien didiagnosis menderita ISKG jika ditemukan bakteri lebih 

dari 100.000 per ml urinnya dan lebih dari 10 per lapang pandang besar. Kekeliruan 

dalam mendiagnosis terutama dalam penatalaksanaan terhadap pasien ISKG dapat 

menyebabkan bertambah parahnya penyakit tersebut, dimana infeksi yang tadinya 

hanya di saluran kemih bawah menyebar naik ke atas menuju ginjal sehingga timbul 

suatu infeksi juga pada ginjal, dan jika terus berlanjut maka dapat terjadi suatu 

gagal ginjal yang berakibat kematian pada pasien. 

Oleh karena itu pada ISKG harus dilakukan proses diagnostik yang tepat, mulai 

dari caranya menganamnesis pasien sampai mengambil suatu diagnosis. 

Pemeriksaan fisis sebagai dasar, pemeriksaan-pemeriksaan penunj ang untuk 

menegakkan diagnosis, seperti : pemeriksaan urin di laboratorium, pemeriksaan 

dengan USG, dan lain sebagainya juga tidak boleh diabaikan. Sampai sekarang ini, 

perhatian follow up atau pemantauan keberhasilan terapi dan pengobatan yang 

dilakukan masih kurang. Sehingga tidak jarang pasien tersebut datang lagi di 

kemudian hari dengan keluhan penyakit yang lebih berat, yang mungkin telah 

terjadi komplikasi atau penyakit terdahulu tersebut telah menjadi kronis. 

Di sini akan diuraikan tentang ISKG, agar dengan begitu ada pemahaman yang 

baik tentang penyakit ini, disertai kemampuan melakukan proses diagnostik dan 

keterampilan dalam menatalaksana atau menanggulangi penyakit ini dengan tepat. 
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1.2 IDENTIFlKASI MASALAH 

Hal-ha1 apa yang perlu dipahami atau bagaimana cara melakukan prosedur 

diagnostik dan penatalaksanaannya agar pasien dapat sembuh total tanpa harus 

kembali lagi berobat dengan keluhan penyakit yang lebih parah karena telah terjadi 

komplikasi atau menjadi kronisnya penyakit ISKG terdahulu. 

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 

Adapun maksud dari Karya Tulis Ilimiah ini adalah untuk menguraikan secara 

umum tentang penyakit ISKG. Dengan tujuan agar ada pemahaman yang baik 

tentang bagaimana cara melakukan proses diagnostik dan penatalaksanaan yang 

tepat pada ISKG. Dengan begitu pasien dapat sembuh total tanpa harus kembali lagi 

dengan penyakit terdahulu yang menjadi kronis atau dengan komplikasi yang lebih 

berat dan perlunya peningkatan pemahaman masyarakat, khususnya penderita 

ISKG tentang penyakit yang dideritanya. 

1.4 METODOLOGI PENELITIAN 

Studi Pustaka. 

1.5 LOKASI DAN WAKTU 

Fakultas Kedokteran UKM, April - Juli 200 1. 
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