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ABSTRAK 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

SKRIPSI, AGUSTUS 2019 

LASTRI NOVEA 

GAMBARAN EPIDEMIOLOGI TBC DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SUNGAI 

DURIAN 

Xvii + 77 Halaman + 18 tabel + 2 gambar +6 lampiran 

Latar belakang TBC adalah penyakit menular disebabkan kuman Mycobacterium 

tuberculosis. TBC termasuk 10 penyakit menular di seluruh dunia, terdapat 5,8 juta laki-laki, 

3,2 juta wanita dan 1,0 juta anak-anak. Di Indonesia pada tahun 2017 terdapat 420,994,Kubu 

Raya 95 dan di Puskesmas Sungai Durian 61 kasus.TBC mengakibatkan kematian, 

kehilangan pekerjaan, takut ditolak didiskriminasi oleh orang disekitar nya.  

Tujuan. Mengetahui Gambaran Epidemiologi TBC di Wilayah Kerja Puskesmas Sungai 

Durian 

Metode. Desain penelitian ini menggunakan deskriptif. Jumlah sampel dalam penelitian ini 

sebanyak 35 responden dan cara pengambilan sampel dengan tekhnik Total Sampling. 

Hasil penelitian. Kepadatan hunian yang memenuhi syarat 20 (57,1 %) ,yang tidak memenuhi 

syarat 15 rumah (42,9%), status gizi kurus 15 (42,9%) normal 18 (51,4%) berat badan lebih 1 

(2,9%) dan obesitas 1 (2,9%), riwayat kontak yang ada 11 (31,4%), riwayat kontak tidak ada 

24 (68,66%), pencahayaan alami 100 % tidak memenuhi syarat, kelembaban yang tidak 

memenuhi syarat 27 (77,1%) yang memenuhi syarat kelembaban sebanyak 8 (22,9%), suhu 

yang tidak memenuhi syarat 32 (91,4), yang memenuhi syarat 3 (8,6%), lantai rumah 

memenuhi syarat 16 (45,7% ),tidak memenuhi syarat 19 (54,3%). 

Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis diperoleh pencahayaan alami,kelembaban,suhu,dan 

lantai rumah responden  tidak memenuhi syarat. 

Saran. petugas kesehatan untuk melakukan penyuluhan mengenai penularan,sspencegahan 

rumah sehat kepada para penderita dan keluarga.  

Kata kunci  : Kesehatan Masyarakat, Gambaran epidemiologi ,TBC 

Daftar Pustaka  :  55 (2008-2019) 

  



    ABSTRACT 

FACULTY OF HEALTH SCIENCE 

 

THESIS, AUGUST 2019 

 

LASTRI NOVEA 

 

TBI EPIDEMIOLOGY DESCRIPTION IN THE DURIAN RIVER HEALTH CENTER 

Xvii + 77 pages + 18 tables + 2 pictures + 6 attachments 

 

TB is an infectious disease caused by the bacteria Mycobacterium tuberculosis. Tuberculosis, 

including 10 infectious diseases throughout the world, there are 5.8 million men, 3.2 million 

women and 1.0 million children. In Indonesia in 2017 there were 420,994, Kubu Raya 95 and 

in Sungai Durian Puskesmas 61 cases. TBC resulted in death, loss of work, fear of being 

discriminated against by those around him. know the description of TB epidemic in the 

working area of Sungai Durian Puskesmas 

Method this research design uses descriptive. The number of samples in this study were 35 

respondents and the method of sampling with Total Sampling technique. 

Occupancy density that meets the requirements of 20 (57.1%), does not meet the 

requirements of 15 houses (42.9%), nutritional status is thin 15 (42.9%) normal 18 (51.4%) 

over 1 (2) , 9%) and 1 (2.9%) obesity, 11 (31.4%) contact history, 24 (68.66%) contact 

history, 100% natural lighting did not meet requirements, humidity did not meet condition 27 

(77.1%) that fulfills humidity requirements as much as 8 (22.9%), temperature that does not 

meet conditions 32 (91.4), which meets condition 3 (8.6%), house floor meets condition 16 ( 

45.7%), did not meet the 19 requirements (54.3%). 

Based on the analysis results obtained natural lighting, humidity, temperature, and the floor 

of the respondent's house did not meet the requirements. 

health workers to conduct counseling about transmission, prevention of healthy homes to 

sufferers and families. 
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DAFTAR ISTILAH 

Mycobacterium tuberculosis  Bakteri penyebab penyakit tuberkulosis. 

Diagnosis      Identifikasi mengenai sesuatu. 

Spesimen    Bagian dari kelompok atau bagian dari keseluruhan. 

Droplet  Partikel air kecil yang dihasilkan ketika seseorang batuk 

atau bersin. 

Diskriminasi  Pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu. 

Case Detection Rate  Persentase jumlah pasien baru BTA positif yang ditemukan 

dan diobati dibanding jumlah pasien baru BTA positif yang 

diperkirakan ada dalam wilayah tersebut. 

Sputum  Mukus yang keluar saat batuk dari saluran pernapasan atas. 

Intesif Secara sungguh-sungguh dan terus menerus dalam 

mengerjakan sesuatu hingga memperoleh hasil yang 

optimal. 

Agent Bibit penyakit. 

Host Penjamu atau orang. 

Environment Lingkungan. 

Mycobacterium Bovis  Bakteri aerob yang tumbuh lambat dan agen penyebab 

tuberkulosis pada sapi. 

Hemoptisis  Keadaan ketika seseorang mengalami batuk yang disertai 

darah. Batuk darah sendiri merupakan suatu bentuk gejala 

yang bisa timbul akibat sejumlah kondisi. 

Dorman Suatu keadaan berhenti tumbuh yang dialami organisme 

hidup atau bagiannya sebagai tanggapan atas suatu keadaan 

yang tidak mendukung pertumbuhan normal 

Triangle Epideomiology Segitiga epidemiologi. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tuberkulosa
https://id.wikipedia.org/wiki/Individu
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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

Tuberkulosis adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh 

kuman Mycobacterium tuberculosis (TBC). TBC merupakan penyebab utama 

kematian dan menjadi masalah yang cukup besar bagi kesehatan masyarakat 

di negara berkembang. Mendiagnosis seorang penderita TBC perlu 

melakukan pemeriksaan 3 spesimen dahak dalam waktu 2 hari, yaitu 

sewaktu-pagi-sewaktu (SPS) (Kemenkes, Pedoman Nasional Pengendalian 

Tuberkulosis, 2011). 

TBC adalah penyakit yang paling banyak menyerang kelompok usia 

produktif (15-50 tahun) sekitar 75 %.  Secara ekonomi penderita TBC pada 

usia produktif akan kehilangan waktu untuk bekerja selama 3-4 bulan dan 

akan menyebabkan penurunan pendapatan keluarga (Muaz, 2014) 

TBC merupakan salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja 

dan dimana saja. Setiap tahunnya, terdapat 250.000 kasus baru TBC dan 

sekitar 140.000 kematian yang terjadi setiap tahun yang disebabkan oleh 

penyakit TBC (Darliana, 2011) 

Menurut World Health Organization (WHO) 2018 TBC termasuk 10 

penyakit menular yang menyebabkan kematian. Tahun 2017, terdapat 10,0 

juta kasus baru TBC di seluruh dunia, diantaranya 5,8 juta laki-laki, 3,2 juta 

wanita, dan 1,0 juta adalah anak-anak.  Data Kemenkes RI, 2018 Indonesia 

termasuk 
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negara ketiga setelah china dan india insiden tertinggi TBC.  Jumlah 

kasus TBC di Indonesia sebanyak 420.994 kasus pada tahun 2017. Laki-laki 

245.298 jiwa dan perempuan 175.696 jiwa (Infodatin, 2018) sedangkan data 

dari Dinas kesehatan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan barat tahun 

2017 sebanyak 95 orang. Dan data dari survei di Puskesmas Sungai Durian 

Kabupaten Kubu Raya sebanyak 61  kasus. 

Faktor yang paling berperan terhadap kejadian TBC pada kasus kontak 

adalah usia, jenis kelamin, status gizi, status ekonomi. Kondisi rumah yang 

mempengaruhi TBC terdiri dari kepadatan hunian, jenis lantai, ventilasi dan 

kelembaban (Raditya, Subagiyo, & Hilal, 2016) 

Seseorang yang telah terinfeksi kuman TBC akan merasakan takut akan 

kematian, pengobatan, kehilangan pekerjaan, menularkan penyakit, serta 

takut ditolak dan didiskriminasi oleh orang yang ada disekitarnya (Yunus, 

2018). 

Penderita TBC mengalami penurunan kesehatan fisik sehingga 

mengganggu aktifitas, meningkatkan kecemasan, mempengaruhi hubungan 

sosial dengan lingkungan dan sebagaiannya. Hal ini dapat mempengaruhi 

kualitas hidup penderita TBC tersebut (Kusnanto, Pradanie, & Karima, 2016) 

Adanya rasa cemas, takut dan malu yang dirasakan oleh pasien TBC 

yang dapat menghambat komunikasi Interpersonal, dimana pasien TBC sulit 

mengkomunikasikan apa yang dirasakan dan dipikirkan mengenai penyakit 

yang di alami oleh pasien tersebut (Ningrum & Sukmayanti, 2014) 
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Hubungan status gizi dengan kejadian TBC diketahui p=0,001 (p<0,05) 

yang berarti didapatkan hubungan yang bermakna antara status gizi dengan 

kejadian TBC di wilayah kerja puskesmas andalas. OR= 9,412 artinya 

responden dengan status gizi kurang beresiko 9,4 kali menderita TBC 

dibandingkan dengan responden dengan status gizi normal dan atau berlebih 

(Shabrina dkk, 2013) 

Penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya menunjukkan kondisi 

fisik rumah yang mempengaruhi kejadian TBC yaitu kondisi lantai rumah 

yang berlantai semen pelesteran rusak/papan/tanah berisiko 1,731 kali lebih 

besar dibanding rumah yang berlantai keramik, ubin, atau marmer. Perilaku 

yang mermpermudah terjadinya penularan TBC adalah tidak membuka 

jendela kamar tidur setiap hari, dengan perbandingan 1,36 kali berisiko lebih 

besar dibanding yang membuka jendela kamar tidur, serta perilaku yang tidak 

menjemur kasur sebesar 1,423 kali. (Khadijah,2013) 

Hasil penelitian menunjukan bahwa dari 30 penderita penyakit TBC 

terdapat 12 (40,0%) dengan pencahayaan yang baik  dan 18 rumah responden 

(60%) dengan pencahayaan yang buruk. Pencahayaan memenuhi syarat 

kesehatan yaitu <60 lux (Rini, 2013) 

Pengobatan TBC Pemantauan hasil pengobatan pada orang dewasa 

dilaksanakan dengan pemeriksaan ulang sputum secara mikroskop. 

Pemantauan dilakukan seminggu sebelum akhir bulan ke-2 pengobatan 

penderita baru BTA positif. Pemeriksaan sputum pada akhir tahap intensif 
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dilakukan untuk mengetahui apakah telah terjadi konversi sputum,yaitu 

perubahan dari BTA positif menjadi negatif. (Zulaikhah & Turijan, 2010) 

Hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu petugas kesehatan 

yang menangani kasus TBC di puskesmas Sungai Durian mengenai cara kerja 

puskesmas sungai durian dalam mengobati pasien TBC yaitu dengan 

menerima surat rujukan pengobatan pasien dari pihak rumah sakit tertentu 

untuk mendapatkan pengobatan tindak lanjut di puskesmas sungai durian( 

Data Primer, 2018) 

Berdasarkan hasil Studi Pendahuluan yang dilakukan terhadap 10 

penderita TB BTA (+) didapatkan 80% penderita TBC adalah laki-lagi 

dengan usia 18-59 tahun,  diperoleh penderita TBC dengan gizi kurang 

sebanyak 60%, diperoleh 50% kepadatan hunian rumah responden kurang 

dari 9m²/orang, diperoleh 50% riwayat kontak , diperoleh 100 % pencahayaan 

yang kurang memenuhi syarat kesehatan yaitu <60 lux dan diperoleh 60% 

lantai rumah yang tidak memenuhi syarat yaitu lantai yang kedap air. 

Berdasarkan Latar Belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai Gambaran Epidemiologi TBC Di Wilayah Kerja 

Puskesmas Sungai Durian. 

I.2 Rumusan Masalah 

Tuberkulosis paru adalah penyakit menular yang  sebabkan infeksi 

Mycobacterium tuberculosis. Jumlah kematian TBC diperkirakan 61.000 

kematian pertahunnya ( Kemenkes, RI 2011). TBC menular melalui udara 
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lewat percikan yang dikeluarkan penderita TBC ketika batuk, bersin.  Selain 

itu faktor lain yang bisa menyebabkan terjadinya TBC yaitu kondisi fisik 

rumah, kepadatan hunian, riwayat kontak dengan penderita, dan lingkungan 

disekitar. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti merumuskan masalah 

pada penelitian ini adalah “Gambaran Epidemiologi TBC Di Wilayah Kerja 

Puskesmas Durian Tahun 2018” 

I.3 Tujuan Penelitian 

a. Tujuan umum  

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui Gambaran 

Epidemiologi TBC  di Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Durian  

b. Tujuan Khusus  

Secara khusus penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut : 

1. Mengetahui gambaran karakteristik (Umur, jenis kelamin, jenis 

pekerjaan,pendidikan) di Wilayah kerja Puskesmas Sungai Durian. 

2.  Mengetahui gambaran kepadatan hunian Pada Kejadian TBC di 

Wilayah kerja Puskesmas Sungai Durian. 

3. Mengetahui gambaran riwayat kontak Pada Kejadian TBC di Wilayah 

kerja Puskesmas Sungai Durian. 

4. Mengetahui gambaran status gizi Pada Kejadian TBC di Wilayah kerja 

Puskesmas Sungai Durian. 

5. Mengetahui gambaran Pencahayaan Alami Pada Kejadian TBC di 

Wilayah kerja Puskesmas Sungai Durian. 
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6. Mengetahui gambaran Kelembaban Pada Kejadian TBC di Wilayah 

kerja Puskesmas Sungai Durian. 

7. Mengetahui gambaran Suhu Pada Kejadian TBC di Wilayah Kerja 

Puskesmas Sungai Durian. 

8. Mengetahui gambaran Lantai Rumah Pada Kejadian TBC di  Wilayah 

Kerja Puskesmas Sungai Durian. 

I.4 Manfaat Penelitian  

1. Bagi Puskesmas Sungai durian  

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan edukasi terhadap 

pasien yang berobat Di Puskesmas Sungai Durian  

2. Bagi masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat untuk mengetahui resiko 

resiko yang bisa menyebabkan terjadinya TBC dan agar masyarakat 

bisa menjaga kesehatannya.  

3.  Bagi Institusi pendidikan 

Hasil penelitian ini sebagai bahan tambahan kepustakaan yang dapat 

menjadi suatu bahan bacaan bagi Mahasiswa Khususnya Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontianak serta diharapkn 

penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam 

pengembangan penelitian selanjutnya. 

4. Bagi peneliti 
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Manfaat yang diperoleh adalah untuk dapat dijadikan tambahan ilmu, 

pengetahuan dan wawasan yang luas dalam kepedulian menanggulngi 

TB paru.  

    

I.5 Keaslian penelitian  

No. Nama Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitan Perbedaan 

Penelitian 

1. Shabrina 

izzati,dkk 

(2013) 

Fajtor risiko 

yang 

berhubungan 

dengan kejadian 

tuberkulosis 

paru di wilayah 

kerja 

puskesmas 

andalas tahun 

2013 

V. bebas:  

Faktor risiko : 

status gizi, 

riwayat dm, 

ventilasi, 

kepadatan 

hunian, 

pencahayaan 

rumah   

 

V. Terikat:  

Kejadian 

tuberkulosis 

paru  

case control Hasil uji statistik 

dengan 

menggunakan uji 

chi square 

didapatkan faktor 

risiko yang 

berhubungan 

dengan kejadian 

TB paru adalah 

status gizi riwayat 

penyakit DM, 

kondisi ventilasi 

rumah, kepadatan 

hunian, dan 

pencahayaan 

rumah.  

 

Status gizi dan 

pencahayaan 

rumah secara 

statistic memiliki 

hubungan yang 

bermakna dengan 

kejadian TB paru 

dengan nilai  

p=0,001 (p<0,05 ) 

, dan  

<0,05 (p=0,027)  

sedangkan 

riwayat penyakit 

DM diketahui  

 

p value=0,186 

(p>0,05), ventilasi   

nilai p=0,324 

(>0,05), dan 

kepadatan hunian  

0,731 (p>0,05),  

Metode 

penelitian ini 

menggunakan 

desain 

penelitian case 

control dan 

lokasi 

penelitian 

yang berbeda.  
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secara statistik 

tidak memiliki 

hubungan yang 

bermakna dengan 

kejadian TB paru. 

2. Ryana 

ayu setia 

kurniasari

, dkk ( 

2012) 

Faktor Risiko 

kejadian 

tuberkulosis 

paru 

dikecamatan 

baturetno 

kabupaten 

wonogiri.  

V. bebas:  

Faktor risiko 

V. Terikat: 

kejadian 

tuberkulosis 

paru.  

Case Control Hasil analisis 

bivariat yang 

terbukti 

berhubungan 

dengan kejadian 

tuberkulosis paru 

adalah; 

pencahayaan 

ruangan (p = 

0,025) dan luas 

ventilasi (p = 

0,005). Dari 

keseluruhan hasil 

penelitian dapat 

disimpulkan 

bahwa faktor 

risiko yang 

berhubungan 

dengan kejadian 

tuberkulosis paru 

adalah 

pencahayaan 

ruangan dan luas 

ventilasi. 

Penelitian ini 

dilakukan di 

kecamatan 

baturetno 

kabupaten 

wonogiri, 

penelitian ini 

menggunakan 

uji case 

control.  

3. Khadijah 

azhar, dkk 

( 2013)  

Kondisi fisik 

rumah dan 

perilaku dengan 

prevalensi tb 

paru di propinsi 

dki jakarta, 

banten dan 

sulawesi barat. 

V. bebas: 

kondisi fisik 

rumah dan 

perilaku 

V. Terikat: 

prevalensi tb 

paru  

Potong 

Lintang 

Hasil analisis 

menyatakan 

bahwa prevalensi 

Tb paru lebih 

banyak diderita 

oleh kaum pria 

sebanyak 52,0%-

63,1%. DKI 

Jakarta dan 

Banten memiliki 

jumlah penderita 

terbanyak berusia 

25-34 tahun 

(29,0% dan 

23,5%), 

sedangkan di 

Sulawesi Utara 

penderita Tb paru 

didominasi usia 

55 

tahun ke atas 

(29,2%). Sosial 

ekonomi tidak 

mempengaruhi 

tingginya 

Judul 

penelitiannya 

berbeda, 

metode 

penelitan 

dalam 

penelitian ini 

yaitu analisis 

bivariat 

dengan 

menggunakan 

desain potong 

lintang. 

Penelitian ini 

dilakukan 

ditiga propinsi 

yaitu DKI 

jakarta, 

banten, dan 

sulawsi barat.  
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Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

Peneliti sendiri tertarik mengambil judul “Gambaran Epidemiologi TBC 

di Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Durian” Penelitian ini berbeda dari 

penelitian sebelumnya dimana pada penelitian variabel bebasnya adalah 

Gambaran epidemiologi  sedangkan pada penelitian sebelumnya adalah 

kondisi fisik rumah. Variabel terikatnya berbeda dari penelitian sebelumnya 

prevalensi Tb 

paru di ketiga 

propinsi. Perilaku 

yang 

mempermudah 

terjadinya 

penularan Tb 

paru, seperti tidak 

membuka kamar 

tidur setiap hari 

berisiko terinfeksi 

sebesar 1,36 kali, 

sedangkan 

perilaku tidak 

menjemur kasur 

berisiko terinfeksi 

sebesar 1,423 

kali. Kondisi fisik 

rumah 

yang berpengaruh 

adalah lantai 

rumah berupa 

semen plesteran 

rusak/papan/tanah 

yaitu berisiko 

1,731 kali lebih 

besar 

dibanding rumah 

berlantai keramik, 

marmer atau ubin. 

Diperlukan 

analisis lebih 

lanjut untuk 

melihat faktor lain 

yang 

dapat 

mempengaruhi 

tingginya 

prevalensi Tb 

paru di Indonesia. 
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dimana pada penelitian ini varibel terikat nya adalah kejadian TBC sedangkan 

pada penelitian sebelumnya adalah prevalensi TBC. Metode penelitian ini 

menggunakan desain deskriptif sedangkan pada penelitian sebelumnya 

menggunakan case control dan desain potong lintang. Tempat peneliti dalam 

penelitian ini adalah di Puspkesmas Sungai  Durian.
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BAB V  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

V.1 Hasil Penelitian 

V.1.1 Gambaran Umum Lokasi  

Puskesmas Sungai Durian merupakan satu dari tiga Puskesmas di 

wilayah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya yang terletak 

pada koordinat 109° -  22,31 BT dan 0°- 1 LS dengan ketinggian 0- 1 meter 

dpl. Luas wilayah Puskesmas Sungai Durian sekitar 315.587 Km² dengan 

tingkat kepadatan Penduduk sebesar 0,30/km². Jumlah penduduk pada 

tahun 2018 adalah sebesar 100,892 jiwa terdiri dari 23.00 kk dengan rata-

rata 4,3 jiwa/kk. 

Wilayah kerja Puskesmas mencakup delapan desa binaan, yaitu 

Desa Limbung, Arang Limbung, Teluk Kapuas, Kuala Dua, Tebang 

Kacang, Sungai ambangah ditambah dua desa pemekaraan pada tahun 

2006 yaitu Desa Mekar Sari dan Desa Madu Sari. Delapan desa tersebut 

terdiri atas 29 dusun 64 RW dan 367 Rt ditambah satu daerah relokasi di 

Desa Tebang Kacang. 

V.1.2 Batas Wilayah 

Adapun batas-batas wilayah Kerja Puskesmas Sungai Durian adalah : 

 1. Sebelah Timur  : berbatasan dengan Desa Sungai Asam. 

 2. Sebelah Barat  : berbatasan dengan Desa Parit Baru. 
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3. Sebelah Utara            : berbatasan dengan Kec. Sungai  

Ambangah. 

 4. Sebelah selatan : berbatasan dengan Kecamatan Rasau Jaya. 

V.1.3 Demografi  

 Jumlah penduduk diwilayah kerja Puskesmas Sungai Durian dari 

hasil pendataan keluarga pada tahun 2018 sebesar 102,782 jiwa dengan 

25,782 KK jumlah rumah unit, kepadatan hunian sekitar 31 km². Jumlah 

penduduk sasaran menurut proyeksi pada tahun 2018 terdiri dari ibu hamil 

2.343 prang, ibu bersalin 1.890 orang, bayi 1.804 orang, balita 5.571 

orang, anak usia 6-59 tahun 5.561 orang. 

         Tabel V.1 

Luas Wilayah Administrasi Pemerintahan, Jumlah Penduduk dan Jumlah 

Rumah   Tangga Puskesmas Sungai Durian Tahun 2018 

No.     Desa  Luas 

Wilayah 

(km²) 

Jumlah 

Penduduk 

Jumlah 

Rumah 

Tangga 

(kk) 

Rata-rata 

Jiwa/rumah 

Tangga 

Kepadatan 

Penduduk/ 

km² 

1.  Teluk Kapuas  18.860 14.064 4.321 5.2 74,6 

2. Arang 

Limbung 

21.500 21.543 4.569 4.72 100,2 

3. Limbung 13.390 16.475 4.100 4.4 123,0 

4. Kuala Dua 46.870 24.478 6.100 4.01 52,2 

5. Sungai 

Ambangah  

31.630 5.502 1.523 3.61 17,4 

6. Madu Sari 24.110 4.858 1.200 4.05 20,1 

7. Tebang 

Kacang 

82.570 5.016 1.285 3.9 6,1 

8. Mekar Sari 82.470 10.846 2.540 4.27 13,2 

          Puskesmas  321.400 102.782 22.629 3.99 32 
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Sumber : Profil Kecamatan Tahun 2018 

 

 Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Durian masih tergolong jarang 

penduduknya dengan    penyebaran penduduknya yang tidak merata antara 

wilayah yang satu dengan yang wilayah lainnya, kepadatan penduduk pada 

tahun 2018 adalah 32 jiwa/Km² 

 Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa rata-rata Rumah Tangga di 

Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Durian dihuni oleh sekitar 4-5 orang. 

Sedangkan untukkepadatan terlihat daerah yang terpadat penduduknya 

adalah Desa Limbng (123/km²) dan yang terjarang adalah Desa Tebang 

Kacang (14 jiwa/km²) 

V.1.4 Sosial Ekonomi  

 Sebagian besar wilayah Kerja Puskesmas merupakan daerah industri 

pertanian tradisional serta hutan olahan. Sarana transportasi yang dapat 

dipergunakan adalah kendaraan darat dan air.  Berdasarkan mata 

pencaharian sehari-hari, sebagian besar penduduk berprofesi sebagai 

buruh industri. Sebagian ada juga yang berprofesi sebagai petani, 

pedagang serta Pegawai Negeri Sipil.   

V.1.5 Pendidikan  

  Tingkat pendidikan masyarakat di wilayah Kerja Puskesmas 

Sungai Durian terdiri dari sekitar 20,74 % tamat SD, 14,45% SLTP, 

29,14% SLTA dan 8,70 % perguruan tinggi. Sarana pendidikan yang 

ada diwilayah Kerja Puskesmas Sungai Durian terdiri dari : 
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Tabel V.2 

Tabel Tingkat Pendidikan Masyarakat  

Di Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Durian 

No Pendidikan Jumlah 

1 TK 28 

2 SD Negeri/Swasta 69 

3 SLTP Negeri/Swasta 27 

4 Smu Swasta 14 

5 Pondok pesantren             3 

 

V.1.6 Lingkungan Fisik dan Biologik 

 Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Durian merupakan daerah tropis, 

dimana dari faktor iklim maupun lingkungannya merupakan faktor yang 

sangat pontesial untuk berkembangnya beberapa vektor serta kuman 

penyakit. Ketidaksimbangan anatara lingkungan fisik maupun biologik 

yang disebabkan oleh karena berbagai faktor yang memepengaruhinya 

seperti berbagai peristiwa alam maupun berbagai aktivitas dan perilaku 

manusia tentunya dapat mengakibatkan dampak negatif secara langsung 

maupun tidak langsung bagi kehidupan kita termasuk ancaman terhadap 

kesehatan. 

 Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Durian juga merupakan daerah 

aliran Sungai Kapuas diselingi dataran rendah berawa. Sebagaian besar 

wilayah Kerja Pusekasmas merupakan daerah industri, pertanian 

tradisional serta hutan olahan. Sarana transportasi yang dapat 

dipergunakan adalah kendaraan darat dan kendaraan air.  



49 
 

  

V.2 Gambaran Proses Penelitian   

No. Uraian Kegiatan Waktu Keterangan 

1. Perizinan Kepada Pihak Dinas 

Kesehatan Kubu raya  

1 April 2019 Permohonan izin 

melakukan 

penelitian 

diWilayah Kerja 

Puskesmas 

Sungai Durian 

2. Melakukan Perizinan Kepada 

Pihak Puskesmas Sungai Raya 

Durian 

8 April 2019 Izin Turun 

Peneltian. 

3. Pengumpulan data kuesioner 

dilakukan di Wilayah Keja 

Puskesmas Sungai Durian 

3-11 mei  3 Mei (4 orang) 

4 Mei (3 Orang) 

5 Mei (5 orang) 

6 Mei (3 orang) 

7 Mei (4 orang) 

8 Mei (6 orang) 

9 Mei (3 orang) 

10 Mei (4 orang) 

11 Mei (3 orang) 

4. Penyusunan Laporan 24 Juni 2019  

 

 Penelitian ini dilaksanakan mulai dari tanggal 3 mei sampai dengan 

11 mei 2019 di Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Durian. Populasi dalam 

penelitian ini sebanyak 61. Pemilihan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik Total Sampling yang selanjutnya disesuaikan 

dengan kriteria inklusi. Responden diberikan kuesioner berisi 

pertanyaan-pertanyaan tentang kondisi fisik rumah dan kemudian 

responden melakukan pengukuran berat badan dengan menggunakan 

timbangan digital dan peneliti melakukan pengukuran menggunakan 

Thermohygrometer. 

  Penelitian dimulai dengan menyusun analisis situasi dan 

kebutuhan penelitian seperti, data responden yang terdiri dari nama dan 
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alamat tempat tinggal, timbangan digital, Thermohygrometer, kuesioner 

dan alat tulis. Kemudian peneliti melakukan koordinasi dengan 

Puskesmas Sungai Durian untuk melakukan penelitian. 

 Penelitian dimulai dari rumah satu kerumah yang lain. Ketika sampai 

dirumah responden peneliti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang ada 

dikuesioner yang berisi tentang karakteristik responden, kepadatan 

hunian, riwayat kontak, status gizi, pencahayaan alami, kelembaban, 

suhu dan lantai rumah.  

 Setelah itu, yang di lakukan oleh peneliti adalah pengukuran berat 

badan menggunakan timbangan digital dan kemudian melakukan 

pengukuran pencahayaan, kelembaban dan suhu yang ada di kamar 

responden. 

 Pada sesi akhir, peneliti mengolah hasil pengukuran menggunakan 

aplikasi komputer. Uji statistik yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah Frekuensi. Tujuannya adalah untuk megetahui kepadatan hunian, 

status gizi, riwayat kontak serumah, kelembaban, suhu dan lantai rumah 

responden. 
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                 Gambar Alur Pelaksanaan Penelitian 

 

Penelitian dilakukan pada 3-11 mei 2019  

Populasi 61 orang 

Jumlah kasus 35 orang 

Pengambilan data 

Pengukuran menggunakan 

ThermoHygrometer dan 

timbangan digital 

Kuesioner : 

1. karakteristik responden 

2. Kepadatan Hunian 

3.Status Gizi 

4. Riwayat kontak  

serumah  

5. Pencahayaan alami 

6. kelembaban 

7.   Suhu 

8. Lantai Rumah 

Dokumentasi  

Pengolahan 

data  

Analisis data  
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V.3  Karakteristik responden 

V.3.1  Umur Penderita Responden 

  Distribusi frekuensi berdasarkan umur responden penderita TBC 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel V.3 

Distribusi Frekuensi Umur Pada Kasus TBC Di Wilayah    

Kerja Puskesmas Sungai Durian Tahun 2018 

No Umur Jumlah (%) 

 1.  15-19 Tahun (Remaja)   3 8,5 

2 20-37 Tahun (Dewasa) 13 37,2 

3 38 – 50Tahun(Produktif)  7        20 

 4 51-78 Tahun (Lansia) 12 34,3 

Jumlah 35 100,0 

          Sumber : Data Primer Tahun 2019 

Berdasarkan tabel V.3 diatas, dapat dilihat bahwa sebagian 

besar umur penderita TBC rata– rata 20 – 37 tahun (Dewasa) yaitu 

sebanyak 37,2% . 

V.2.2  Jenis Kelamin Penderita TBC  

Distribusi frekuensi berdasarkan jenis kelamin penderita TBC 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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                      Tabel V.4 

Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Pada Kasus TBC Di  

Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Durian Tahun 2018 

No Jenis Kelamin Jumlah (%) 

 1.  Laki-laki  27 77,1 

2 Perempuan            8 22,9 

Jumlah 35 100,0 

       Sumber : Data Primer Tahun 2019 

Berdasarkan tabel V.4 diatas, dapat dilihat bahwa sebagian 

besar Jenis Kelamin penderita TBC rata– rata adalah laki-laki 

sebanyak 77,1 % 

V.2.3  Pekerjaan Responden 

Distribusi frekuensi berdasarkan umur responden penderita 

TBC dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

                                    Tabel V.5 

  Distribusi Frekuensi Pekerjaan Penderita  Pada Kasus TBC  

D

i

  

W

i

l

a

y

a

h

 

K

e

r

ja Puskesmas Sungai Durian Tahun 201 

Sumber : Data Primer Tahun 2019 

No Pekerjaan  Jumlah (%) 

 1.  Tidak Bekerja   6 17,1 

    

2. 

PNS   1   2,9 

    

3. 

Swasta 18  51,4 

   

4. 

Petani   2   5,7 

   

5. 

Lainnya    8 22,9 

Jumlah 35 100,0 
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Berdasarkan tabel V.5 diatas, dapat dilihat bahwa sebagian 

besar pekerjaan penderita TBC adalah Swasta sebanyak 18 orang 

(51,4%,)  dan yang paling sedikit yaitu sebanyak 1 orang pekerja 

PNS (2,9%) 

V.2.4  Pendidikan Responden 

Distribusi frekuensi berdasarkan umur responden penderita 

TBC dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

                                      Tabel V.6 

Distribusi Frekuensi Pendidikan Pada Kasus TBC Di Wilayah 

K

e

r

j

a

 

P

u

s

k

e

s

mas Sungai Durian Tahun 2018 

    

  

Sumber : Data Primer Tahun 2019 

Berdasarkan tabel V.6 diatas, dapat dilihat bahwa sebagian 

besar pendidikan penderita TBC adalah SMU sebanyak 40,0 % dan 

pendidikan yang terendah adalah Diplomat/PT sebanyak 5,7%. 

 

 

No Pendidikan Jumlah (%) 

1. Tidak tamat 3  8,6 

2 SD 9            25,7 

3 SMP 7 20,0 

4 SMU          14 40,0 

5 Diploma/PT            2   5,7 

Jumlah 35 100,0 
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V.4  Analisis Univariat 

1. Kepadatan Hunian 

Distribusi frekuensi berdasarkan Kepadatan Hunian  dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini: 

Tabel V.7 

Distribusi Frekuensi Kepadatan Hunian Rumah Pada Kasus TBC Di 

Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Durian Tahun 2018 

No Kepadatan Hunian Jumlah (%) 

 1.  Tidak memenuhi syarat 

(<9meterpersegi/orang) 

15 42,9 

2 Memenuhi syarat 

(>9meterpersegi/orang) 

20 57,1 

Jumlah 35 100,0 

     Sumber : Data Primer Tahun 2019 

  Tabel V.7 Menjelaskan distribusi frekuensi luas rumah 

responden, diketahui bahwa kepadatan hunian rumah yang tidak 

memenuhi syarat (<9meterpersegi/orang) sebanyak 15 rumah 

(42,9%) sedangkan yang memenuhi syarat (>9meterpersegi/orang) 

sebanyak 20 rumah (57,1%). 

    Tabel V.8 

Tabel rata-rata Kepadatan Hunian Rumah Pada Kasus TBC Di 

Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Durian Tahun 2018 

Kepadatan 

Hunian 

Mean Sd. 

deviation 

min Max 
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9,693 3,875 2,4 19,2 

Sumber : Data Primer Tahun 2019 

 Berdasarkan tabel V.8 nilai rata-rata luas rumah responden (9,693 

m², luas minimal 2,4m² dan nilai maxsimal 19,2 m² 

   2. Riwayat Kontak 

Distribusi frekuensi berdasarkan status gizi  dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini: 

                                     Tabel V.9 

Distribusi Frekuensi Riwayat Kontak Pada Kasus TBC Di 

W

i

l

a

y

a

h

 Kerja Puskesmas Sungai Durian Tahun 2018 

     

   

  Sumber : Data Primer Tahun 2019 

  Tabel V.9 Menjelaskan distribusi frekuensi riwayat kontak 

penderita TBC, diketahui bahwa tidak ada riwayat kontak  sebanyak 

24 (68,9%) sedangkan yang ada riwayat kontak penderita TBC 

sebanyak 11 (31,4%) 

Tabel V.10 

Analisis Pertanyaan Peritem Riwayat Kontak 

Kapan diketahui 

menderita TBC? 

Frequency Percent 

No Riwayat Kontak Jumlah (%) 

 1.  Tidak ada 24 68,6 

2. Ada  11 31,4 

Jumlah 35 100,0 



57 
 

  

 

Februari-oktober 

2018 

10 90,9 

Desember 2017   1    9,09 

Jumlah 11 100% 

                       Sumber : Data Primer Tahun 2019 

 Berdasarkan tabel V.10 menjelaskan distribusi frekuensi 

riwayat kontak sebelumnya diketahui menderita TBC pada 

februari-oktober 2018 sebanyak 10 (90,9%) sedangkan bulan 

desember tahun 2017 sebanyak 1 (9,09%) 

Tabel V.11 

          Analisis Pertanyaan Peritem Riwayat Kontak  

     Yang Menjawab Ada atau Tidak 

Pertanyaan Tidak 

ada 

% Ada % 

Apakah 

masih 

dalam 

pengobatan? 

 

11 100 - - 

Apakah 

penderita 

sering 

bersama 

anggota 

keluarga 

yang lain? 

 

- - 11 100 

Jika batuk, 

apakah 

penderita 

tutup 

mulut? 

 

5 45,5 6 54,5 

Apakah 

dalam 3 

bulan ada 

anggota 

keluarga 

5 45,5 6 54,5 
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yang datang 

menginap? 

 

   Sumber : Data Primer Tahun 2019 

 Berdasarkan tabel V.11 distribusi frekuensi distribusi   

riwayat kontak sebelumnya  yang menjawab masih dalam 

pengobatan  sebanyak 11 (100%), anggota sering bersama anggota 

lain sebanyak 11 (100%) yang menjawab ya, jika batuk apakah 

menutup mulut yang menjawab tidak sebanyak 5 (45,5 %) dan 

yang menjawab tidak sebanyak 6 (54,5%) dan apakah dalam 3 

bulan ada anggota yang menginap yang menjawab tidak sebanyak 

5 (45,5%) dan yang menjawab ya 6 (54,4%)     

 3.  Status gizi  

  Distribusi frekuensi berdasarkan status gizi  dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini 

                                   Tabel V.12 

Distribusi Frekuensi Status Gizi Rumah Pada Kasus TBC Di  

Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Durian Tahun 2018 

 

  

S

u

m

b

e

r

 : Data Primer Tahun 2019 

  Tabel V.12 Menjelaskan distribusi frekuensi status gizi 

penderita TBC, diketahui bahwa status gizi kurang atau kurus 

sebanyak 15 (42,9%) status gizi normal sebanyak 18 (51,4) , status 

No Status Gizi Jumlah (%) 

 1.  Kurus   15 42,9 

2. Normal  18 51,4 

3. Berat badan lebih    1   2,9 

4. Obesitas   1   2,9 

Jumlah 35 100,0 
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gizi dengan berat badan lebih sebanyak 1 (2,9%) dan status gizi 

obesitas sebanyak 1 (2,9%). 

 

 

 

 

    Tabel V.13 

Tabel rata-rata Status Gizi Pada Kasus TBC Di Wilayah Kerja 

Puskesmas Sungai Durian Tahun 2018 

Status Gizi Mean Sd. 

deviation 

min max 

19,03 3,50893 9,41 28,00 

Sumber : Data Primer Tahun 2019 

  Berdasarkan tabel V.13 nilai rata-rata IMT responden yaitu 

19,0

3, 

nilai 

mini

mal 9,41 dan nilai maxsimum 28,00 

4. Pencahayaan Alami  

  Distribusi frekuensi berdasarkan Kepadatan Hunian  dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 

                     Tabel V.14 

Distribusi Frekuensi Pencahayaan Alami Pada Kasus TBC Di 

Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Durian Tahun 2018 

 

No 

Pencahayaan Alami Jumlah (%) 
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   Sumber : Data Primer Tahun 2019  

   Tabel V.14 Menjelaskan distribusi pencahayaan alami 

responden, diketahui bahwa pencahayaan alami ruang kamar 

yang tidak memenuhi syarat sebanyak 35 (100,0%). 

 

 

    Tabel V.15 

Tabel rata-rata Pencahayaan Alami Pada Kasus TBC Di 

Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Durian Tahun 2018 

Pencahayaan 

Alami 

Mean Sd. 

deviation 

min max 

17,1920 7,31690 6,95 54,80 

Sumber : Data Primer Tahun 2019 

  Berdasarkan tabel V.15 nilai rata-rata pencahayaan alami di 

kamar responden yaitu 17,1920, nilai minimun 6,95 dsn nilai 

maxsimal 54,80. 

5.  Kelembaban   

  Distribusi frekuensi berdasarkan Kelembaban  dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini: 

                     Tabel V.16 

 1.  Tidak memenuhi 

syarat  

35 100,0 

Jumlah 35 100,0 

No Kelembaban  Jumlah (%) 
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D

i

s

t

r

ibusi Frekuensi Kelembaban R uang Pada Kasus TBC Di 

Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Durian Tahun 2018 

 Sumber : Data Primer Tahun 2019 

  Tabel V.16 Menjelaskan distribusi frekuensi kelembaban 

dikamar responden , diketahui bahwa kelembaban kamar yang tidak 

memenuhi syarat sebanyak 27 rumah (77,1%) sedangkan yang 

memenuhi syarat sebanyak 8 rumah (22,9%). 

     

    Tabel V. 17 

Tabel rata-rata Kelembaban Pada Kasus TBC Di Wilayah Kerja 

Puskesmas Sungai Durian Tahun 2018 

Kelembaban Mean Sd. 

deviation 

min max 

63,6811 11,496 32,00 78,50 

Sumber : Data Primer Tahun 2019 

  Berdasarkan tabel V.17 nilai rata-rata kelembaban kamar 

responden yaitu 63,6811, nilai minimun yaitu 32,00 dan nilai 

maxsimal 78,50. 

6. Suhu 

 Distribusi frekuensi berdasarkan Suhu  dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini: 

                        Tabel V.18 

 1.  Tidak memenuhi syarat  27 77,1 

2 Memenuhi syarat    8 22,9 

Jumlah 35 100,0 



62 
 

  

Distribusi Frekuensi Suhu ruang Pada Kasus TBC Di Wilayah 

K

e

r

j

a

 

P

u

skesmas Sungai Durian Tahun 2018 

 Sumber : Data Primer Tahun 2019 

  Tabel V.18 Menjelaskan distribusi frekuensi suhu ruang 

responden, diketahui bahwa suhu yang tidak memenuhi syarat 

sebanyak 32 rumah (91,4%) sedangkan yang memenuhi syarat 

sebanyak 3 rumah (8,6%). 

 

 

    Tabel V.19 

Tabel rata-rata Suhu Kamar Pada Kasus TBC Di Wilayah 

Kerja Puskesmas Sungai Durian Tahun 2018 

Suhu Mean Sd. 

deviation 

min max 

32,7351 1,78666 28,20 36,30 

Sumber : Data Primer Tahun 2019 

  Berdasarkan tabel V.19 nilai rata-rata suhu dikamar responden 

yaitu 32,7351, nilai minimun 28,20, dan nilai maxsimun 36,30. 

7. Lantai Rumah  

No Suhu  Jumlah (%) 

 1.  Tidak memenuhi syarat  32 91,4 

2 Memenuhi syarat    3    8,6 

Jumlah 35 100,0 
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  Distribusi frekuensi berdasarkan lantai rumah  dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini: 

Tabel V.20 

         Distribusi Frekuensi Lantai Rumah Pada Kasus TBC Di Wilayah Kerja  

        Puskesmas Sungai Durian Tahun 2018 

 

 

 

      

Sumber : Data Primer Tahun 2019   

  Tabel V.20 Menjelaskan distribusi frekuensi lantai rumah 

responden, diketahui bahwa lantai rumah yang tidak memenuhi 

syarat sebanyak 19 rumah (54,3%) sedangkan yang memenuhi syarat 

sebanyak 16 rumah (45,7%). 

V.5 Pembahasan  

 V.5.1. Kepadatan Hunian 

 Hasil penelitian dari peneliti menunjukan gambaran bahwa jumlah 

responden yang tinggal dengan kepadatan hunian yang memenuhi syarat 

<9 m²/orang berjumlah 20 rumah dengan persentase 57,1% dan tidak 

memenuhi syarat <9m²/orang berjumlah 15 rumah dengan persentase 

42,9% dengan nilai rata-rata luas rumah responden 9,693, nilai minimun 

2,4 dan nilai maxsimum 19,2. 

 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kepadatan hunian tidak 

beresiko terhadap penularan TBC.  karna dapat dilihat dari rumah 

No Lantai Rumah Jumlah (%) 

 1.  Tidak memenuhi syarat  19 54,3 

2 Memenuhi syarat  16 45,7 

Jumlah 35 100,0 
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responden yang tidak memenuhi syarat lebih sedikit dari rumah responden 

yang memenuhi syarat yang artinya kepadatan hunian tidak beresiko 

terjadinya TBC. Kepadatan penghuni memenuhi syarat kesehatan 

diperoleh dari hasil bagi antara luas lantai dengan jumlah penghuni 

9m²/orang dan kepadatan penghuni tidak memenuhi syaratkesehatan bila 

di peroleh hasi bagiantara luas lantai dengan jumlah penghuni <9m²/orang. 

Semakin besar hunian dalam satu rumah, maka semakin besar pula 

interaksi yang terjadi antar penghuni dalam satu rumah tersebut. Hal ini 

memudahkan penyebaran penyakit khususnya TBC (Dewi & selviana, 

Anlisis Spasial Dan Gambaran Kejadian TB Paru Pada Masyarkat Di 

Wilayah Perbatasan, 2019) 

 Hal ini penelitian ini sejalan penelitian lain yang memperoleh 

kepadatan hunian dengan nilai p value 0,422<0,05 yang berarti tidak ada 

hubungan antara kepadatan hunian rumah dengan kejadian TBC. Tidak 

terbuktinya kepadatan hunian rumah dengan kejadian TBC dikarenakan 

dari hasil rata-rata kepadatan hunian rumah 45m². Hal ini masih memenuhi 

syarat kesehatan artinya luas rumah masih sebanding dengan jumlah 

penghuninya (Sofiana & Sejati, 2015)  

 Menurut hasil penelitian lain pengolahan dan analisis data 

menggunakan uji Chi Square mengahsilkan nilai probabilitas (p value) 

sebesar p= 0,43 yang menyatakan tidak ada hubungan yang bermakna 

antara kepadatan hunian dengan kejadian TBC (Korua, Kapantow, & 

Kawatu, 2014) 
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 Penelitian ini tidak sejalan dengan hasil peneliti lain yang menunjukan 

bahwa ada hubungan antara kepadatan hunian dengan kejadian TBC 

dengan nilai p value 0,006. Artinya bahawa orang yang tinggal di rumah 

dengan kepadatan hunian yang tidak memenuhi syarat mempunyai risiko 

6,2 kali lebih besar menderita TBC dibandingkan kepadatan hunian yang 

memenuhi syarat (Mawardi & Indah, 2014) 

 Kepadatan hunian yang berlebihan akan mengakibatkan suhu ruangan 

yang meningkat selain itu jumlah anggota keluarga dalam satu rumah yang 

berlebihan akan meningkatkan jumlah kontak serumah dengan penderita 

TBC (Khitama, Hermawan, & Selviana, 2016) 

 Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kepadatan 

hunian rumah responden yangmemenuhi syarat lebih banyak artinya tidak 

ada risiko kepadatan hunian terhadap kejadian TBC. tetapi kepadatan 

hunian yang tidak memenuhi syarat bisa beresiko terhadap penularan TBC 

khususnya kontak serumah karna penularan penyakit ini melalui udara 

akan semakin cepat dan lebih mudah ketika penderita TBC batuk atau 

bersin. Luas rumah yang tidak memenuhi syarat atau padatnya hunian 

rumah dengan jumlah yang overload juga menyebabkan kurangnya 

konsumsi oksigen. 

 Untuk menghindari penuluran TBC yaitu diharapkan kepada keluarga 

untuk tidak tidur dikamar melebihi 2 orang untuk meminimalisisr proses 

penularan TBC dan tidak menghuni rumah lebih dari jumlah yang sesuai. 
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V.5.2 Riwayat kontak serumah 

 Hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti menunjukan bahwa 

gambaran riwayat kontak penderita TBC yang tidak ada sebanyak 24 

(68,66%) dan riwayat kontak yang ada sebanyak 11 (31,4%). Diketahui 

riwayat kontak sebelumnya paling banyak februari-oktober 2018 sebanyak 

10 (90,9%) bulan desember 2017 sebanyak 1 (9,09%), tidak dalam fase 

pengobatan sebanyak 11 (100%), penderita sebelumnya sering bersama 

anggota lain yang menjawab ya sebanyak 11 (100%), penderita 

sebelumnya yang menutup mulut ketika batuk sebanyak 6 (54,5%) dan 

yang menjawab tidak sebanyak 5 (45,5%), apakah dalam 3 bulan ada 

anggota yang datang menginap yang menjawab ya sebanyak 6 (54,5) dan 

yang menjawab tidak sebanyak 5(45,5%). 

  Hal ini menunjukan bahwa penderita TBC sebagian besar tidak 

mengalami riwayat kontak penderita TBC sebelumnya. Karna banyak 

responden yang menjawab bahwa anggota keluarga sebelumnya tidak 

pernah menderita TBC.Riwayat kontak yaitu adanya penderita 

tuberkulosis paru BTA(+) didalam satu keluarga merupakan sumber 

penularan bagi anggota keluarganya. Penularan penyakit tuberkulosis paru 

terjadi melalui udara sehingga untuk menghindari penularan terhadap 

orang lain selama proses pengobatan pasien tuberkulosis paru hendaknya 

mengurangi kontak dengan anggota keluarga lainnya, seperti tidur dikamar 

sendiri, tutup mulut ketika bersin dan membuang dahak ditempat yang 

tertutup atau wadah (Marissa & Nur, 2014) 
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 Sejalan dengan penelitian yang dilakukan penelitian lain bahwa hasil 

analisis menggunakan Uji chi-square didapatkan nilai p value sebesar 

0,495 (p>0,05) yang artinya tidak terdapat hubungan anatara riwayat 

kontak serumah dengan kejadian TBC (Asrifuddin, Ratag, & Mardjo, 

2017) 

Penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

(Fitriani, 2013) bahwa terdapat hubungan antara riwayat kontak penderita 

dengan kejadian Tuberkulosis paru. Dimana responden yang memiliki 

riwayat kontak penderita berisiko 5,429 kali untuk menderita penyakit 

Tuberkulosis paru dibanding dengan responden yang tidak memiliki 

riwayat kontak. 

Apabila didalam satu rumah jumlah penghuninya melebihi batas 

hunian bisa lebih memudahkan penularan TBC. Karna jika penderita 

sebelumnya batuk atau bersin tanpa menutup mulut maka penularan TBC 

bisa terjadi melewati udara. 

Dari beberapa definisi diatas disimpulkan bahwa tidak ada riwayat 

kontak sebelumnya terhadap kejadian TBC dan penularan bisa saja terjadi 

karna faktor lingkungan, tetapi riwayat kontak juga bisa menjadi salah satu 

resiko penularan apabila didalam satu rumah sebelumnya pernah 

menderita TBC karna penularan riwayat kontak lebih cepat.  

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan kepada penderita TBC 

untuk meminimalisir penularan dengan cara membuang dahak pada 

tempatnya, menutup mulut mulut ketika batuk dan bersin dan selalu 
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menjaga kebersihan diri agar orang disekitar kita tidak tertular. Dan 

diharapkan program pelayanan TBC untuk selalu memberikan penyuluhan 

terkait kontak penderita lain guna untuk menghindari kontak kepada 

penderita aktif TBC serta tidak tidur di kamar bersama penderita. 

V.5.3 Status Gizi  

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang status gizi 

penderita TBC menunjukan bahwa responden yang memiliki status gizi 

kurus  berjumlah 15 orang (42,9%) status gizi normal berjumlah 18 orang 

(51,4%) dan responden yang memiliki status gizi berat badan lebih 

berjumlah 1 orang (2,9%) dan status gizi obesitas berjumlah 1 orang 

(2,9%) dengan nilai rata-rata 19,03, nilai minimun 9,41 dan nilai 

maximum 28,00. 

 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa status gizi tidak beresiko 

terhadap kejadian TBC. Karna responden yang memiliki status gizi normal 

lebih tinggi dibandingkan dengan responden yang memiliki status gizi 

kurus. Dan ada responden yang memiliki berat badan lebih bahkan 

obesitas. Gangguan status gizi dapat menyebabkan gangguan sistem 

ksekebalan tubuh terhadap penyakit infeksi. Status gizi berperngaruh pada 

penurunan data tahan tubuh dalam menghadapi invasi kuman (Kemenkes, 

Kerjasama Multi Sektor Untuk Menurunkan Stunting dan Eliminasi TB, 

2018) 
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  Penelitian ini sejalan dengan peneliti yang lain bahwa tidak ada 

hubungan antara status gizi dengan kejadian tuberkulosis paru kambuh 

(relaps) dengan nilai p=0,722(>0,05)  (Nurwanti & Wahyono, 2016) 

 Sejalan dengan penelitian lain yang menunjukan hasil analisis uji 

statistik menggunakan uji chi square didapatkan nilai p value= 0,144 (p 

value 0,05), maka tidak ada hubungan antara status gizi dengan kejadian 

TBC dan hasil analisis besar risiko didapatkan nilai Odds Ratio 

(OR)=0,345 artinya status gizi bukan merupakan faktor risiko kejadian 

TBC (Damayanti, Susilawaty, & Maqhfirah, 2018) 

  Gambaran umum status  gizi subjek TBC memiliki status gizi 

normal sebesar 46,5%, underweight 43,7%, overweight 5,6% dan obesitas 

4,2%. Hal ini menunjukan bahwa status gizi kurang bukan satu-satunya 

faktor penyebab penyakit TBC melainkan adanya faktor-faktor yang lain 

yang bisa memicu terjadinya penyakit TB yaitu faktor sosial ekonomi dan 

faktor lingkungan. Namun umumnya orang yang memiliki status gizi 

kurang memiliki resiko yang lebih tinggi terkena penyakit TB 

dibandingkan dengan memiliki status gizi baik (Puspita, Christiano, & 

Yovi, 2016) 

 Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang 

menunjukan bahwa penderita TBC dengan status gizi kurang sebanyak 25 

(69,4%) dan yang memiliki status gizi cukup sebanyak 11 (30,6%). Hasil 

analisis bivariat dengan uji chi square dengan nilai p≤0,05 menunjukan 
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bahwa ada hubungan status gizi penderita TBC dengan kejadian TBC 

(Amalia & Sulung, 2018) 

 Akan tetapi  kekurangan status gizi bisa memudahkan seseorang 

terinfeksi bakteri, karna tubuh seseorang dengan status gizi buruk bahkan 

mengalami malnutrisi menyebabkan penurunan fungsi paru, perubahan 

analisis gas dalam darah, dan produktivitas kerja. 

 Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan status gizi penderita 

TBC yang normal lebih banyak dari pada yang kurang artinya status gizi 

tidak menyebabkan terjadinya TBC, bisa saja terimfeksi dari lingkungan 

tempat tinggal. 

 Sebaiknya penderita TBC mengkonsumsi makanan dengan gizi yang 

baik dengan memakan makanan yang kaya protein seperti biji-bijian dan 

kacang-kacangan, daging tanpa lemak dan mengkonsumsi susu 3 kali 

sehari dan mengurangi konsumsi gula putih, dan kue kue yang manis. Dan 

juga diharpkan kepada petugas kesehatan untuk memberikan penyuluhan 

kepada penderita agar mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. 

V.5.4 Pencahayaan Alami 

 Hasil dari penelitian ini bahwa pencahayaan alami di ruang kamar  

respon memiliki pencahayaan yang tidak memenuhi syarat dengan 

persentase 100,0% . Hal ini menujukan bahwa semua rumah responden 

memiliki pencahayaan alami di dalam ruangan kurang dengan nilai rata-

rata 17,1920, nilai minimum 6,95 dan maximum 54,80. 
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 Menurut PERMENKES RI Nomor 1007/MENKES/PER/V/2011 

tentang pencahayaan dalam ruang rumah diusahakan agar sesuai dengan 

kebutuhan untuk melihat benda disekitar dan membaca dengan persyaratan 

minimal 60 lux. Sinar matahari sangat dibutuhkan agar kamar tidur tidak 

menjadi lembab, dan dinding kamar tidur menjadi tidak berjamur akibat 

bakteri atau kuman yang masuk ke dalam kamar. Semakin banyak sinar 

matahari yang masuk semakin baik. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian lain menunjukan 

bahwa dari 30 penderita TBC terdapat 18 rumah responden dengan 

pencahayaan yang tidak memenuhi syarat kesehatan yaitu >60 lux dan 12 

rumah yang telah memenuhi syarat. Hal ini disebabakan karena responden 

kurang memanfaatkan ventilasi, karna sebagian besar ventilasi terbuat dari 

kayu dan lebih sering tertutup. Pencahayaan alami atau buatan langsung 

atau tidak langsung dapat menerangi seluruh ruangan dengan intensitas 

penerangan minimal 60 lux dan tidak menyilaukan mata (Rini, 2013). 

Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan peneliti lain  bahwa 

berdasarkan analisis statistik dengan menggunakan uji Chi-Square p-value 

adalah 0,001 yang artinya ada pengaruh pencahayaan terhadap 

keberhasilan penatalaksanaan TBC di Puskesmas Sungai Guntung ( 

(Purba, Susanti, & Hasrianto, 2018) 

Penelitian lainnya juga menunjukan bahwa hasil perhitungan chi 

square  sebesar 4.263 dan nilai p=0,039. Sehingga dapat disimpulkan 
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bahwa ada pengaruh yang signifikan antara pencahayaan dengan kejadian 

TB Paru BTA positif di Kecamatan Genteng ( (Firdiansyah, 2014) 

 Kurangnya pencahayaan didalam ruangan bisa menyebabkan 

berkembangnya kuman TBC dan bisa menyebabkan sesorang terinfeksi. 

berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan  bahwa semua rumah 

responden memiliki pencahayaan kurang dikarenakan beberapa responden 

menutup ventilasi dengan papan sehingga kurangnya cahaya yang masuk. 

Berdasarkan hal tersebut diharapkan kepada penderita  untuk selalu 

membuka jendela kamar dan tidak menutup ventilasi yang ada agar 

pencahayaan bisa masuk didalam ruangan dan bisa mengurangi 

pertumbuhan kuman bakteri.  

V.5.5 Kelembaban 

 Gambaran hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukan 

ruang kamar penderita TBC yang memiliki tingkat kelembaban tinggi atau 

yang tidak memenuhi syarat sebanyak 27 rumah dengan persentase 77,1% 

sedangkan ruang kamar penderita yang memiliki kelembaban dengan 

kategori memenuhi syarat yaitu sebanyak 8 rumah dengan persentase 

22,9% dengan nilai rata-rata 63,6811, nilai minimum 32,00, dan nilai 

maximum 78,50.  

 Penelitian ini menunjukan bahwa rumah responden dengan 

kelembaban yang tidak memenuhi syarat lebih tinggi dibandingkan rumah 

responden yang memenuhi syarat. Menrut PERMENKES RI Nomor 
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1007/MENKES/ PER/V/2011 tentang pedoman penyehatan udara dalam 

ruang menyebutkan kelembaban yang nyaman didalam ruang sekitar 40%-

60%.    

  Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan peneliti lain yang 

menunjukan hubungan bermakna kelembaban rumah dengan kejadian 

TBC dengan nilai OR=4,792 rumah dengan kelelmbaban tinggi akan 

memepngaruhi penghuninya untuk terinfekdi TBC sebanyak 4,792 kali 

dibandingkan dengan rumah yang memiliki tingkat kelembaban yang 

rendah (Indriyani, Istiqomah, & Anwar, 2016) 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti 

lainnya menunjukan bahwa kelembaban rumah responden kasus yang 

tidak mmenuhi syarat sebanyak 12 orang (80%) dan kasus kontrol 

sebanyak 3 orang (20%) nilai p value 0,019. Nilai p value<0,05 artinya 

ada hubungan kelembaban dengan kejadian kasus TB paru BTA positif. 

Nilai OR 5,636 yang artinya kelembaban rumah yang tidak memenuhi 

syarat 5,636 kali beresiko lebih tinggi dibandingkan kelembaban yang 

memenuhi syarat (Budi & Tuntun, 2016) 

  Kelembaban bisa menjadi salah satu faktor risiko untuk terjadinya 

TBC karena kurangnya sinar mataharai yang masuk kedalam rumah akan 

menciptakan suasana gelap dan lembab sehingga kuman termasuk bakteri 

TBC dapat tertahan berhari-hari bahkan berbulan-bulan didalam rumah. 

Kelembaban ruangan yang tidak memenuhi syarat memiliki risio 6 kali 
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lebih besar terkena TBC dibandingkan dengan kelembaban yang 

memenuhi syarat (Fahreza, Waluyo, & Novitasari, 2012) 

 Kurangnya pencahayaan disebabkan karna sebagian besar rumah 

responden memiliki lantai dan dinding yang tidak kedap air serta 

kurangnya pencahayaan buatan maupun alami dan beberapa responden 

menutup ventilasi rumah dengan plastik dan papan dengan alasan agar 

nyamuk tidak masuk. Sehinga menyebabkan pencahayaan yang kurang 

dan memudahkan kuman berkembang dengan cepat. 

  Berdasarkan beberapa definisi diatas bisa disimpulkan bahwa 

kelembaban yang kurang lebih tinggi dan Kelembaban yang terlalu tinggi 

maupun rendah dapat menyebabkan suburnya pertumbuhan 

mikroorganisme. Sehingga memudahkan kuman Mycrobacterium 

tuberculosis untuk tumbuh sehingga seseorang yang ada didalam ruangan 

bisa terinfeksi. 

 Diharapkan kepada penderita untuk selalu membuka jendela dan 

ventilasi setiap hari agar memudahkan cahaya masuk ke dalam rumah dan  

agar bisa mengurangi pertumbuhan kuman bakteri. 

V.5.6  Suhu 

  Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukan gambaran 

suhu ruang kamar penderita TBC yang tidak memenuhi syarat kesehatan 

yaitu sebanyak 32 rumah dengan persentase 91,4 % sedangkan suhu ruang 

kamar penderita TBC yang memenuhi syarat sebanyak 3 rumah dengan 
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persentase 8,6  % dengan nilai rata-rata 32,7351, nilai minimum 28,20, dan 

nilai maximum 36,30. 

  Hal ini menunjukan bahwa rumah responden yang memiliki suhu 

tidak memenuhi syarat lebih tinggi dibandingkan dengan suhu yang 

menuhi syarat. Hasil pengukuran suhu ini ada sebagian dipengaruhi oleh 

udara disungai karna sebagian rumah penderita berada di atas perairan 

sungai dan ditepian daerah sungai. Pada saat penelitian cuaca yang cukup 

panas dan tidak memenuhi syarat. Peraturan tenang suhu yang baik 

menurut PERMENKES RI Nomor 1007/MENKES/PER/V/2011 adalah 

sekitar 18°C-30°C.  Suhu dalam ruang rumah yang terlalu rendah dapat 

menyebabkan gangguan kesehatan hingga hypotermia, sedangkan suhu 

yang terlalu tinggi dapat menyebabkan dehidrasi sampai dengan heat 

stroke. 

  Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan (Dewi & Selviana, 

Faktor Risiko Dan Spasial Kasus TB Paru Pada Masyarakat Terpencil di 

Wilayah Perbatasan (Studi Kasus Di Wilayah Kerja Puskesmas Sepauk 

Kabupaten Sintang), 2015) diketahui bahwa pengukuran suhu dirumah 

responden pada kelompok kasus di ketahui bahwa yang tidak memenuhi 

syarat sebesar 73,9% sedangkan pengukuran suhu dirumah responden 

yang memenuhi syarat sebesar 26,1%. 

  Sama hal nya dengan penelitian yang dilakukan (Kuntari & Utomo, 

2018)  yang menunjukan bahwa berdasarkan hasil pengukuran suhu kamar 
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28 orang penderita TBC di wilayah kerja Puskesmas I dengan 

menggunakan thermometer di peroleh hasil 42,86% atau 12 kamar 

penderita TBC memiliki suhu yang sesuai standar kesehatan dan 57,14% 

atau 16 kamar penderita TBC paru memiliki suhu yang tidak sesuai 

dengan standar kesehatan (>30°C) 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Pratama, Budiarti, & Lestari, 

2013) menunjukan adanya hubungan bermakna antara suhu rumah 

dengan kejadian TBC dengan nilai p<0,05. Hasil statistik ini menunjukan 

orang yang tinggal didalam rumah pada suhu yang tidak memenuhi 

syarat pada kelompok kasus dengan nilai CI 95%=1.584<OR<14.245 

yaitu memiliki risiko 4,750 kali lebih besar menderita TBC dibandingkan 

dengan orang yang tinggal dalam rumah kelompok kontrol. Suhu yang 

tinggi dapat mengakibatkan kelembaban yang rendah sehingga mukosa 

hidung menjadi kering dan kurang efektif dalam menghadang 

mikroorganisme yang masuk kedalam tubuh melalui hidung. 

 Dari beberapa definisi diatas bisa disimpulkan bahwa suhu rumah 

responden yang tidak memenuhi syarat lebih tinggi, karna sebagian 

rumah responden berada diatas sungai dan dengan kondisi cuaca yang 

agak panas. Kebiasaan responden tidak membuka jendela dipagi hari dan 

menutup ventilasi sehingga kuranganya sirkulasi udara.  
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 Dari pembahasan ini diharapkan kepada penderita TBC untuk selalu 

membuka jendela dan tidak menutup ventilasi agar sirkulasi udara bisa 

berjalan dengan baik. 

V.5.7 Lantai Rumah  

 Gambaran hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lantai rumah 

penderita yang tidak memenuhi syarat sebanyak 19 rumah dengan 

persentase 54,3 % sedangkan lantai rumah penderita yang memenuhi 

syarat sebanyak 16 rumah dengan persentase 45,7.   

 Hal ini menunjukan bahwa rumah responden yang tidak memenuhi 

syarat lebih tinggi dibandingkan rumah responden yang memiliki lantai 

yang memenuhi syarat.  Konstruksi lantai rumah harus rapat air dan selalu 

kering serta harus dapat menghindari naiknya tanah yang dapat 

menyebabkan meningkatknya kelembaban dalam ruangan. Suatu ruangan 

yang lembab bisa menjadi tempat perkembangbiakan bakteri dak vektor 

penyakit. Jenis lantai yang tidak kedap air merupakan salah satu faktor 

resiko kejadian TBC karena bakteri penyebab TBC dapat bertahan hidup 

ditempat yang lembab (Pradita, Suhartono, & Dewanti, 2018). 

 Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

lain bahwa ada hubungan antara kondisi lantai rumah dengan kejadin TBC 

dengan p value sebesar 0,017 yang lebih kecil dari a= 0,05. Nilai OR 

sebesar 4,480 artinya orang yang tinggal dirumah dengan kondisi lantai 

rumah yang tidak memenuhi syarat beresiko menderita TB paru 4,840 kali 
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lebih besar dibandingkan yang tinggal dirumah dengan kondisi lantai yang 

memenuhi syarat (Kurniasih, Triyantoro, & Widyanto, 2016) 

  Penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain tidak sejalan dengan 

hasil penelitian ini yang menunjukan bahwa tidak ada hubungan antara 

jenis lantai dengan kejadian tb paru dengan hasil statistik uji chi square 

didapatkan nilai p value =1,000 (p value>0,05)  . Berdasarkan hasil 

analisis besar risiko didapatkan nilai OR sebesar 1,444 artinya responden 

yang memiliki jenis lantai tidak memenuhi syarat beresiko 1,144 kali 

menderita TB paru dibandingkan responden yang memiliki jenis lantai 

memenuhi syarat (Damayanti, Susilawaty, & Maqhfirah, 2018) 

  Sejalan dengan penelitian lain yang menunjukan bahwa prevalensi 

TB di temukan lebih tinggi masing-masing 0,42,0,41 dan 0,51% dirumah 

dengan lantai rumah, dinding rumah dan atap rumah dengan bahan alami 

seperti lumpur lebih tinggi terinfeksi TBC (Singh, Kashyap, & Puri, 2018) 

 Dapat dilihat dari beberapa analisis diatas dapat disimpulkan bahwa 

rumah responden yang tidak memiliki lantai kedap air atau tidak 

memenuhi syarat lebih tinggi. lantai yang tidak kedap air bisa menjadi 

sumber tumbuh kembang bakteri karna jika seorang penderita TBC batuk 

atau bersin tidak menutup mulut dan percikan jatuh kelantai yang tidak 

kedap air maka kuman TBC akan menempel dilantai dan bisa menjadi 

salah satu faktor terinfeksinya TBC. 
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 Dari pembahasan ini diharapkan untuk selalu menjaga kebersihan 

rumah, jika mempunyai perekonomian yang cukup diharpkan untuk 

mengganti lantai rumah dengan lantai yang kedap air, sedangkan yang 

berkekonomian kurang cukup lebih menjaga kebersihan rumah lagi dan 

ketika batuk atau bersin tutup mulut agar percikan dahak tidak jatuh dan 

menempel ke lantai. 

V.6 Keterbatasan Penelitian 

 Dalam penelitian ini, peneliti masih menemukan berbagai 

keterbatasan. Beberapa keterbatasan penelitian yang ada, yaitu : 

1. Peneliti sulit menemukan rumah responden, dikarnakan tidak lengkap nya 

alamat rumah responden yang tecatat di data skunder , sulitnya 

menempuh rumah responden dikarnakan jarak nya yang jauh. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

VI.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan pada bab V, maka penulis dapat 

menyimpulkan sebagai berikut : 

          1. Berdasarkan aspek karakteristik responden yang paling banyak 

menderita umur 20-37 (dewasa), berdasarkan jenis kelamin yang 

menderita lebih banyak adalah laki-laki, dibidang pekerjaan yang 

banyak terinfeksi ppenderita yang bekerja swasta, dan pendidikan 

terakhir penderita terbanyak pada SMU. 

  2 .Berdasarkan aspek data kepadatan huniaan di peroleh kepadatan hunian 

rumah responden yang memenuhi syarat lebih banyak artinya tidak ada 

risiko kepadatan hunian terhadap kejadian TBC. Tetapi kepadatan 

hunian yang tidak memenuhi syarat bisa beresiko terhadap penularan 

TBC khususnya kontak serumah karna penularan penyakit ini melalui 

udara akan semakin cepat dan lebih mudah ketika penderita TBC batuk 

atau bersin.  

3. Berdasarkan aspek data riwayat kontak di peroleh tidak ada riwayat 

kontak sebelumnya terha dap kejadian TBC dan penularan bisa saja 

terjadi karna faktor lingkungan, tetapi riwayat kontak juga bisa menjadi 

salah satu resiko penularan apabila didalam satu rumah sebelumnya 

pernah menderita TBC karna penularan riwayat kontak lebih cepat. 
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4. Berdasarkan aspek data status gizi di peroleh status gizi penderita TBC 

yang normal lebih banyak dari pada yang kurang artinya tidak ada resiko 

terhadap kejadian terinfeksinya TBC  

5. Berdasarkan aspek pencahayaan alami diperoleh pencahayaan alami di 

ruang kamar  respon memiliki pencahayaan yang tidak memenuhi syarat 

dengan persentase 100,0%.  

         6. Berdasarkan aspek data kelembaban di peroleh kelembaban yang kurang 

lebih tinggi dan Kelembaban yang terlalu tinggi maupun rendah dapat 

menyebabkan suburnya pertumbuhan mikroorganisme. Sehingga 

memudahkan kuman Mycrobacterium tuberculosis untuk tumbuh 

sehingga seseorang yang ada didalam ruangan bisa terinfeksi. 

7. Berdasarkan aspek data suhu di peroleh suhu rumah responden yang tidak 

memenuhi syarat lebih tinggi, karna sebagian rumah responden berada 

diatas sungai dan dengan kondisi cuaca yang agak panas. Kebiasaan 

responden tidak membuka jendela dipagi hari dan menutup ventilasi 

sehingga kuranganya sirkulasi udara.  

8. Berdasarkan aspek adata lantai rumah di peroleh bahwa rumah responden 

yang tidak memiliki lantai kedap air atau tidak memenuhi syarat lebih 

tinggi. lantai yang tidak kedap air bisa menjadi sumber tumbuh kembang 

bakteri karna jika seorang penderita TBC batuk atau bersin tidak 

menutup mulut dan percikan jatuh kelantai yang tidak kedap air maka 



80 
 

 
 

kuman TBC akan menempel dilantai dan bisa menjadi salah satu faktor 

terinfeksinya TBC 

VI.2 Saran 

        V1.2.1 Bagi Puskesmas 

1. Untuk bagian Promosi Kesehatan melakukan program penyuluhan 

berkala khususnya tentang kondisi fisik rumah yang sehat dan 

lingkungan yang sehat agar masyarakat bisa mengetahui dan 

mencegah perkembangbiakan kuman TBC serta mengetahui proses 

penularan TBC. 

2. Lebih meningkatkan program penanganan TBC dengan pelatihan 

kader kesehatan dan keluarga penderita agar dapat memantau 

kesehatan khususnya menjaga kesehatan penderita TBC. 

VI.2.2  Bagi Masyarakat 

1. Kepadatan Hunian : Untuk menghindari penuluran TBC yaitu 

diharapkan kepada keluarga untuk tidak tidur dikamar melebihi 2 

orang untuk meminimalisisr proses penularan TBC dan tidak 

menghuni rumah lebih dari jumlah yang sesuai. 

2. Riwayat Kontak : kepada penderita TBC untuk meminimalisir 

penularan dengan cara membuang dahak pada tempatnya, menutup 

mulut mulut ketika batuk dan bersin dan selalu menjaga kebersihan 

diri agar orang disekitar kita tidak tertular. 
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3. Status Gizi : Sebaiknya penderita TBC mengkonsumsi makanan 

dengan gizi yang baik dengan memakan makanan yang kaya 

protein seperti biji-bijian dan kacang-kacangan, daging tanpa 

lemak dan mengkonsumsi susu 3 kali sehari dan mengurangi 

konsumsi gula putih, dan kue kue yang manis. 

4. Pencahayaan Alami :  penderita  untuk selalu membuka jendela 

kamar dan tidak menutup ventilasi yang ada agar pencahayaan bisa 

masuk didalam ruangan dan bisa mengurangi pertumbuhan kuman 

bakteri.  

5. Kelembaban : selalu membuka jendela dan ventilasi setiap hari 

agar memudahkan cahaya masuk ke dalam rumah dan  agar bisa 

mengurangi pertumbuhan kuman bakteri. 

6. Suhu : penderita TBC untuk selalu membuka jendela dan tidak 

menutup ventilasi agar sirkulasi udara bisa berjalan dengan baik. 

7. Lantai Rumah : untuk selalu menjaga kebersihan rumah, jika 

mempunyai perekonomian yang cukup diharpkan untuk mengganti 

lantai rumah dengan lantai yang kedap air, sedangkan yang 

berkekonomian kurang cukup lebih menjaga kebersihan rumah lagi 

dan ketika batuk atau bersin tutup mulut agar percikan dahak tidak 

jatuh dan menempel ke lantai. 

       VI.2.3  Bagi Peneliti Selanjutnya 

Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian 

lebih kepada hubungan tentang kejadian TBC dengan 
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menambahkan variabel lainnya yang ada kaitannya dengan kejadin 

TBC misalnya ventilasi, kebiasaan merokok, dan jenis dinding. 

   VI.2.4    Bagi Universitas Muhammadiyah dan Fakults Ilmu Kesehatan 

 Sebagai tambahan masukan bagi instansi untuk pelayanan tentang 

penyuluhan TBC, misalnya memberikan penyuluhan-penyuluhan 

kepada masyarakat baik di dalam dan diluar kegiatan lapangan. 

          



   
 

 
 

Daftar Pustaka 

Amalia, N. G., & Sulung, N. (2018). Status Gizi, Ventilasi, Kebiasaan Merokok 

dan Peran Tenaga Kesehatan dengan Kejadian TB Paru. Jurnal 

Pembangunan Nagari, 3(2), 65-73. 

Asrifuddin, A., Ratag, B., & Mardjo, T. M. (2017). Hubungan Antara Tingkat 

Pendidikan, Pendapatan, dan Riwayat Kontak Serumah dengan Kejadian 

Tuberkulosis Paru di Wilayah Kerja Puskesmas Paniki Bawah Kota 

Manado. 1-8. 

Azhar, K., & Perwitasari, D. (2013). Kondisi Fisik Rumah Dan Perilaku Dengan 

Prevalensi TB Paru di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Sulawesi Utara. 

Media Litbangkes, 23(4). 

Budi, A. S., & Tuntun, M. (2016). Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan 

Kejadian Tuberkulosis Paru BTA Positif Pada Pasien Rawat Jalan Di UPT 

Puskesmas Wonosobo Kabupaten Tanggamus. Jurnal Analis Kesehatan, 

5(2), 5660173. 

Damayanti, D. s., Susilawaty, A., & Maqhfirah. (2018). Risiko Kejadian TB paru 

di Wilayah Kerja Puskesmas Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep. 

1(1). 

Darliana, D. (2011). Manajemen Pasien Tuberkulosis Paru. PSIK–FK Unsyiah, II. 

Daroja, I. (2015). Pengaruh kepadatan hunian, Jenis Lantai, Jenis dinding, 

Ventilasi, Pencahayaan, kelembaban, merokok, Bahan bakar rumah 

tangga, Pembersih Perabot Dan Lantai serta Pengetahuan Rumah Sehat 

terhadap kejadian TB paru di Kecamatan Paterongan Kabupaten jombang. 

1(1). 

Deny, A., Salam, A., & Novianry, V. (2014). Hubungan Kondisi Fisik 

Lingkungan Rumah dengan Kejadian Tuberkulosis Paru di Wilayah Kerja 

Puskesmas Perumnas I dan II kecmatan Pontianak Barat. jurnal.untan.ac, 

1-18. 

Dewi, A. M., Zainal, S., & indar. (2013). Faktor-Faktor yang mempengaruhi 

Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Tuberkulosis Di Kelurahan Balakia 

Wilayah Kerja Puskesmas Manipi Sinjai Barat. 3(2). 

Dewi, R. R., & Selviana. (2015). Faktor Risiko Dan Spasial Kasus TB Paru Pada 

Masyarakat Terpencil di Wilayah Perbatasan (Studi Kasus Di Wilayah 

Kerja Puskesmas Sepauk Kabupaten Sintang). Stikes, 991-1004. 

Dewi, R. R., & selviana. (2019). Anlisis Spasial Dan Gambaran Kejadian TB Paru 

Pada Masyarkat Di Wilayah Perbatasan. jurnal vokalis kesehatan, 5(1), 

49-57. 



   
 

 
 

Dinkes. (2017). Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat 2016. Pontianak. 

Fahreza, E. U., Waluyo, H., & Novitasari, A. (2012). Hubungan Antara Kualitas 

Fisik Rumah dan Kejadian Tuberkulosis Paru dengan Basil Tahan Asam 

Positif di Balai Kesehatan paru Masyarakat Semarang. Jurnal Kedokteran 

Muhammadiyah, 1(1). 

Fatimah, S. (2008). Faktor Kesehatan Lingkungan Rumah Yang Berhubungan 

Dengan Kejadian TB Paru Di Kabupaten Cilacap. Semarang: Universitas 

Diponegoro. 

Fing, S. A. (2018). Prevalensi Risiko Kejadian Tubrekulosis Multi Drug 

Resistance (TB-MDR) Dikabupaten Muna Tahun 2013-2015. critical 

journal report. 

Firdiansyah, W. N. (2014). Pengaruh Faktor Sanitasi Rumah dan Sosial Ekonomi 

Terhadap Kejadian Penyakit TB Paru BTA positif di Kecamatan Genteng 

Kota Surabaya. unnesa, 210-218. 

Fitriani, E. (2013). Faktor Risiko Yang Berhubungan Dengan Kejadian 

Tuberkulosis Paru. Unnes Journal of public Health. 

Hermayudi, D., & Ariani, Am.Keb, A. P. (2017). PULMONOLOGI. Yogyakarta: 

Nuha Medika. 

Ihram, M. A. (2013). Hubungan Tingkat Sirkulasi Oksigen Dan Karakteristik 

Individu Dengan Kejadian TB Paru Pada Kelompok Usia Produktif Di 

Puskesmas Pondok Pucung. Jakarta: Universitas Islam Negeri. 

Indriyani, Istiqomah, & Anwar. (2016). Hubungan Tingkat Kelmbaban Rumah 

Tinggal dengan Kejadian Tberkulosis Paru di Wilayah Kecamatan Tulis 

Kabupaten Batang. Journal of Public Health, 5(3), 214-220. 

Infodatin. (2018). Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan RI. 

Kemenkes. (2011). Pedoman Nasional Pengendalian Tuberkulosis.  

Kemenkes. (2018). Kerjasama Multi Sektor Untuk Menurunkan Stunting dan 

Eliminasi TB. Jakarta. 

Kemenkes RI. (2013). Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). Jakarta: 

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan . 

Kemenkes RI. (2016). Info Datin 2016 TB. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. 

Khitama, I., Hermawan, A. D., & Selviana. (2016). Analisis Spasial Sebaran 

Kasus dan Lingkungan Berpotensi Penularan Tuberkulosis Paru. jurnal 

vokasi kesehatan, 152-159. 



   
 

 
 

Korua, E. S., Kapantow, N. H., & Kawatu, P. A. (2014). Hubungan Antara Umur, 

Jenis Kelamin Dan Kepadatan Hunian Dengan Kejadian TB Paru Pada 

Pasien Rawat Jalan di Rumah sakit Umum Daerah Noongan. Promosi 

kesehatan indonesia. 

Kuntari, F., & Utomo, B. (2018). Kualitas Fisik Rumah Penderita TB Paru di 

Wilayah Kerja Puskesmas I Kembaran Kabupaten Banyumas Tahun 2018. 

keslingmas, 38(2), 124-243. 

Kurniasih, T., Triyantoro, B., & Widyanto, A. (2016). Hubungan Kondisi Fisik 

Rumah Dengan Kejadian TB paru Diwilayah Kerja Puskesmas Kalibagor 

Kabupaten Banyumas Tahun 2016. Kesling kemnkes semarang, 35, 152-

277. 

Kusnanto, Pradanie, R., & Karima, I. A. (2016, Desember). Spiritual Emotional 

Freedom Technique (SEFT) terhadap Kualitas Hidup Penderita 

Tuberkulosis Paru. 4(3). 

Marissa, N., & Nur, A. (2014). Gambaran Infeksi Mycobacterium Tuberculosis 

Pada Anggota Rumah Tangga Pasien TB Paru. Media Litbangkes, 24(2), 

89-94. 

Mawardi, & Indah, M. F. (2014). Hubungan Kondisi Fisik Rumah dan Kepadatan 

Hunian dengan Kejadian TBC di wilayah Kerja UPT Puskesmas Dadahup 

Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapus. An-nadaa, 1(1), 14-20. 

Minangkasi , U. k. (2015). Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian 

TB Paru. Makassar: Universitas Muslim Indonesia. 

Muaz, F. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kejadian Tuberkolisis Paru 

Basil Tahan Asam positif Di Puskesmas Wilayah Kecamatan Serang Kota 

Serang. JAKARTA: Universitas Islam Negeri. 

Ningrum, M. J., & Sukmayanti, L. M. (2014). Presepsi Dukungan Sosial dan 

Kemampuan Komunkasi Interpersonal Pada Pasien Tuberkulosis Paru di 

Denpasar. Psikologi Udayana, 1(3), 429-439. 

Nurjana, M. A. (2015). Faktor Risiko Terjadinya Tuberculosis Paru Usia 

Produktif (15-49) di Indonesia. Media Litbangkes, 25(3). 

Nurwanti, & Wahyono, B. (2016). Hubungan Antara Faktor Penjamu (Host) dan 

Faktor Lingkungan (Environment) Dengan Kejadian Tuberkulosis Paru 

Kambuh (Relaps) Di Puskesmas se-Kota Semarang. unnes, 1, 77-81. 

Oktavia, S., Muhtahar, R., & Destriatania, S. (2016). Analisis Faktor Risiko 

Kejadian TB Paru Diwilayah Kerja Puskesmas Kertapati Palembang. Ilmu 

Kesehatan Masyarakat, 7(2). 



   
 

 
 

Pangastuti, E. M. (2015). Hubungan Kondisi Lingkungan Fisik Rumah dan 

Kontak Serumah Dengan Penderita TB Dengan Kejadian TB Paru BTA 

Positif. Universitas Negeri Semarang. Semarang: UNNES. 

Pradita, E. R., Suhartono, & Dewanti, N. a. (2018). Faktor Fisik Rumah Yang 

Terkait Dengan Tuberkulosis Paru di Puskesmas Bandarharjo Kota 

Semarang. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 6(6). 

Pratama, B. Y., Budiarti, L. Y., & Lestari, R. D. (2013). Karakteristik Lingkungan 

Fisik Rumah Dengan Kejadian TB Paru. DK, 1(1). 

Purba, C. V., Susanti, N., & Hasrianto, N. (2018). Pengaruh Lingkungan Fisik 

Rumah Dan Strategi Dots Terhadap Keberhasilan Penatalaksanaan TB 

Paru. collaborative medical journal, 1(1), 30-46. 

Puspita, E., Christiano, E., & Yovi, I. (2016). Gambaran Status Gizi Pada Pasien 

Tuberkulosis Paru (TB Paru) yang Menjalani Rawat Jalan di RSUD Arifin 

Achmad Pekanbaru. jom FK, 3(2), 1-15. 

Rab, P. T. (2010). ILMU PENYAKIT PARU. JAKARTA: CV. Trans Info Media. 

Raditya, C., Subagiyo, A., & Hilal, N. (2016). Hubungan Faktor Manusia dan 

Lingkungan Fisik Rumah dengan Kejadian Penyakit Tuberkulosis Paru di 

Wilayah Puskesmas Cilongok I . 269-278. 

Rini, E. S. (2013). Gambaran Kondisi Fisik Rumah Pasien Penderita Penyakit 

Tuberkulosis Paru Di Wilayah Kerja Puskesmas Tasikmadu Karanganyar. 

Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

sabrina, s. (2018). besar sampel. In statistik untuk kedokteran dan kesehatan (p. 

23). Pontianak: UM PONTIANAK. 

Sardi. (2015). Kajian Konsep Lingkungan (Rumah Sehat) Dalam Perencanaan 

Rumah Hunian. 

Sari, S. N. (2018). Studi Kualitatif Penularan Tuberkulosis Paru Pada Penderita 

Tuberkulosis Paru Basil Tahan Asam Positif di Wilayah Puskesmas 

Panjang Bandar Lampung. Bandar Lampung: Universitas Lampung. 

Singh, S. K., Kashyap, C. G., & Puri, P. (2018). Potential effect of househokd 

environment on prevalence of tuberculosis in india: evidence from the 

recent round of a cross_sectional survey. BMC Pulmonary Medicine, 

18(66), 1-10. 

Sofiana, L., & Sejati, A. (2015). Faktor-Faktor Terjadinya Tuberkulosis . 

Kesehatan Masyarakat, 10(2), 122-128. 



   
 

 
 

Syafri, A. K. (2015). Hubungan Kondisi Fisik Rumah Dengan Kejadian 

Tuberkulosis Paru di Wilayah Kerja Puskesmas Ngemplak Boyolali. 

Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Wahyu, d. G. (2008). Panduan praktis Mencegah dn mengobati TBC pada Anak. 

Jakarta: PT DIAN RAKYAT. 

Widoyono, d. (2011). Penyakit tropis: Epidemiologi, Penularan, Pencegahan dan 

Pemberantasannya. Jakarta: Erlangga. 

Wijaya, Y. C. (2017). Gambaran Lingkungan Fisik Rumah di sekitar Tempat 

Pembuangan Akhir Ngronggo Salatiga Tehadap Kejadian Tuberkulosis 

Paru. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana. 

Wulandari, A. A., Nurjaluzi, & Adi, M. S. (2015). Faktor Risiko dan Pontensi 

Penularan Teberkulosis Paru di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. 

kesehatan lingkungan indonesia, 14. 

Yunus, M. Y. (2018). Faktor Risiko Yang Berhubungan dengan Kejadian TB 

Paru Di Wilayah Pesisir Kecamatan Tallo Kota Makassar (Wilayah Kerja 

Puskesmas Rappokalling). Makassar: Universitas Hasanuddin. 

Zulaikhah, S. T., & Turijan. (2010). Pemantauan Efektivitas Obat Anti 

Tuberkulosis Berdasarkan Pemeriksaan Spuntum Pada Penderita 

Tuberkulosis Paru. jurnal kesehatan, 3. 

 

 



 

                  DOKUMENTASI PENELITIAN 

    

      

Responden menandatangani infrom consent  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                 Responden mengukur berat badan  

        

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Mengukur pencahayaan kamar responden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   Mengukur kelembaban rumah responden  

 

  

           Mengukur suhu rumah responden  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

              Hasil ukur kelembaban 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Hasil pengukuran suhu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil ukur pencahayaan 



 

 

         

 

   

  

 

 

 

Atas kamar responden                 kamar responden  

 

                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

Kamar 

responden  

  

               

Lantai rumah 

responden  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Menuju rumah responden       atap rumah responden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventilasi rumah responden            jalan rumah responden  

 

                                                              

 

 

 

 

 

                                                             




	COVER NEW
	COVER 2
	12367
	12368
	PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN
	Motto dan persembahan
	BIODATA PENULIS
	KATA PENGANTAR
	ABSTRAK
	ABSTRACT
	12369
	12371
	Daftar tabel betul
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR LAMPIRAN
	DAFTAR ISTILAH lastri
	BISMILAAH HASIL TERBARU PRINT
	DOKUMENTASI PENELITIAN
	Peta 1_GAMBARAN EPIDEMIOLOGI  TBC DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SUNGAI DURIAN

