
 

  

Gejala  

Gejala – gejala ISK yang mungkin kita alami (2): 

1. Nyeri saat berkemih. 

2. Sering berkemih.  

3. Rasa seperti terbakar pada daerah perut 

bagian bawah pada saat berkemih. 

4. Perasaan tidak tuntas saat berkemih. 

5. Nyeri pinggang.  

6. Urine berwarna keruh. 

7. Urine berbau menyengat.  

8. Warna urine kuning pekat atau kecoklatan. 

9. Anyang – anyangan.  

10. Demam dengan suhu diatas 38⁰C. 
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Infeksi Saluran Kemih 

Infeksi saluran kemih adalah salah satu 

penyakit yang paling sering dialami oleh wanita. 

Saluran kemih sendiri terdiri dari sepasang ginjal 

yang berfungsi sebagai filter dan juga berperan 

penting dalam proses menghasilkan urine dari cairan 

tubuh; ureter yang menjadi saluran menuju kandung 

kemih; dan uretra dimana urine diekskresikan. 

Mengapa ISK lebih banyak diderita oleh wanita? Hal 

ini disebabkan karena secara anatomi genitalia 

wanita lebih memungkinkan untuk kontak dengan 

bakteri penyebab ISK, berbeda dengan kaum pria 

namun tidak menutup kemungkinan untuk kaum pria 

dapat menderita ISK. ISK sendiri dibagi menjadi dua 

berdasarkan anatominya ISK pada bagian atas dan 

ISK pada bagian bawah. Namun pembahasan kali ini  

akan membahas ISK secara umum. ISK sendiri lebih 

banyak berkaitan dengan pola hidup, hygene dan 

kebiasaan. (1) 
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Gejala – gejala tersebut dapat terjadi 

berbeda pada orang usia lanjut, berbagai 

faktor dapat mempengaruhi. Salah satu 

contoh, pria usia lanjut cenderung memiliki 

masalah pada saluran perkemihan misalnya 

karena usia semakin tua secara otomatis 

kekuatan otot semakin melemah, termasuk 

otot pada saluran kemih.(3) 

Orang dengan usia lanjut cenderung 

memiliki permasalahan seperti inkontinensia 

urine atau lebih dikenal “ngompol”, jika tidak 

memperhatikan kebersihan daerah genital 

dengan baik maka daerah yang lembab pada 

area genitalia akan menjadi tempat yang baik 

untuk pertumbuhan bakteri, sehingga sangat 

memungkinkan pada usia lanjut lebih sering 

mengalami ISK. 

 

ISK 
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T E C H N I C A L  S U P P O R T  

Sit amet, consec tetuer  

adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod  

tincidunt ut laoreet dolore  

magna aliquam. 

 

Z E R O  D O W N T I M E  

Ut wisi enim ad minim veniam, 

quis nostrud exerci tation  

ullamcorper.Et iusto odio  

dignissim qui blandit  

praeseptatum zzril delenit  

augue duis dolore te feugait  

nulla adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh. 

 

TURNKEY SOLUT IONS  

Tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volut pat.  

Ut wisi enim ad minim veniam, 

quis exerci tation ullamcorper 

cipit lobortis nisl ut aliquip ex. 

 

For more information on any of 

our products or services please 

visit us on the Web at: 

www.yourwebsitehere.com 
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Selain itu pada usia dewasa muda, 

kebiasaan seperti menahan kencing juga dapat 

menyebabkan seseorang terkena ISK. Hal ini 

disebabkan karena pada saat  menahan kencing, 

urine yang tertampung pada kandung kemih akan 

menyebabkan bakteri lebih cepat tumbuh sehingga 

menyebabkan infeksi. Selain itu pada usia produktif 

dengan aktifitas seksual yang tinggi sangat rentan 

terkena ISK.(4)  

 

Diagnosis & Terapi 

Pada kasus ISK, untuk menegakkan 

diagnosis seorang dokter perlu melakukan 

pemeriksaan penunjang jika memang diyakini 

seorang pasien memiliki gejala yang mengarah 

pada ISK. Pemeriksaan penunjang yang dilakukan 

adalah pemeriksaan urine lengkap dan juga 

pemeriksaan darah. Pada pemeriksaan urine 

lengkap dilakukan salah satunya adalah untuk 

mendeteksi bakteri penyebab ISK, selain itu juga 

mencari tahu kemungkinan apakah infeksi sudah 

menyebar atau tidak. Jika pemeriksaan urine rutin 

dirasakan kurang mengarahkan pada spesifik 

bakteri apa dapat juga dilakukan kultur urine. 

Mengapa itu perlu? Karena dengan mengetahui 

dengan betul bakteri penyebab infeksi, terapi 

antibotik yang diberikan juga tepat sehingga 

mencegah ISK berulang. Penting diketahui bahwa 

ISK berulang dapat menyebabkan infeksi ginjal dan 

yang terburuk dapat menyebabkan kerusakan 

ginjal. Pemeriksaan penunjang lainnya juga dapat 

dilakukan pemeriksaan darah lengkap. 

Pemeriksaan darah lengkap ini dilakukan untuk 

mencari tahu adanya infeksi atau tidak, hal ini dapat 

diketahui dengan adanya peningkatan sel darah 

putih.  

1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/artic

les/PMC5027397/  

2. https://www.mayoclinic.org/disease-

conditions/urinary-tract-

infection/symptoms-causes/syc-

2035447  

3. https://www.harvard.edu/a_to_z/urinar

y-tract-infection-in-men-a-to-z  

4. https://www.health.harvard.edu/diseas

es-and-condition/stay-a-step-ahead-

of-urinary-tract-infections  

5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/artic

les/PMC5027397/ 

Referensi: 

Sel darah putih atau leukosit adalah 

komponen darah yang berfungsi sebagai sel 

yang bereaksi jika ada bakteri atau virus yang 

menyerang sel tubuh. Peningkatan leukosit 

dan dibarengi juga oleh adanya tanda – tanda 

infeksi seperti demam dapat menjadi indikasi 

adanya suatu infeksi yang terjadi.   

Terapi yang diberikan pada pasien 

dengan ISK yaitu antibiotik, antibiotik spesifik 

diberikan sesuai dengan bakteri penyebab 

ISK. Untuk itu seperti yang dijelaskan 

sebelumnya pemeriksaan biakan kultur 

sangat bermanfaat dilakukan untuk 

membantu penentuan terapi. Namun jika 

berada pada layanan kesehatan yang tidak 

terdapat fasilitas tersebut dapat diobati 

dengan antibiotik spektrum luas. Terapi 

lainnya untuk mengatasi gejala seperti 

demam, pasien dapat diberikan obat penurun 

panas. (5) 
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