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ABSTRAK

Background: In Indonesia, there are 400 people die in everyday because Lung Tuberculosis,
so that handling of Lung Tuberculosis problem need serious attention. The house condition in
Puskesmas Karangmojo II is 93% indisposed. Indisposed house had an effect on the healing
and relapsing of Lung TBC disease. Based on the data from P2TB DIY, there are 76, 71%
recurrence cases. This research aim to know the relation of house condition and house of
component risk factor covering roof, floor, wall, ventilation, illumination, window, dweller
density, and hole smoke of kitchen with Lung TBC disease in Puskesmas Karangmojo II
Gunung Kidul Sub-Province in 2003-2006 year.
Methods: This research is observational research by using case control study, the result will
be analyzed descriptively analytic. The sample of this research is 88 houses. The cases of
this research are the patient which gets Lung Tuberculosis from 2003 up to 2006 year which
has domicile in Puskesmas Karangmojo II is 44 houses. On the other hand, the patient which
doesn’t get Lung Tuberculosis from 2003 up to 2006 which has domicile in Puskesmas
Karangmojo II is 44 houses. Data analysis is done by using SPSS program 10.0 for window
with chi-quare test and degree of meaning 95% or a = 0, 05, account of Odds Ratio is 95%CI.
Result: Result of the research shows there is the relation of house condition with Lung
Tuberculosis in region work of Puskesmas Karangmojo II Gunung Kidul sub-province in 2003-
2006 year. The level of house component risk factor is roof (OR : 5,27; 95% CI :
1,85<OR<15,01), house wall ( OR : 6,95; 95% CI : 2,54 < OR<18,98), floor ( OR : 3,75; 95%
CI : 1,10<OR<12,74, bed room window ( OR : 6,92; 95% CI : 2,10<OR22,77), family room
window ( OR : 7,6; 95% CI : 2,31<OR<24,94), ventilation ( OR : 5,17; 95% CI :
1,55<OR<17,20), hole smoke of kitchen ( OR : 4,66; 95% CI : 1,39<OR<15,61), illumination (
OR : 9,13 ; 95% CI : 2,78<OR<29,89), dweller density (OR:1; 95% CI : 0,61<OR<16,50).The
conclusion: there is the relation of house condition with Lung Tuberculosis in region work of
Puskesmas Karangmojo II Gunung Kidul sub-province in 2003-2006 year.

Keywords: Condition of house, Lung Tuberculosis.
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PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran,

kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud

derajat kesehatan masyarakat yang optimal. (UU No. 23 th. 1992). Menurut

HL. Blum (Azwar, 1996) derajat kesehatan dipengaruhi oleh beberapa faktor

diantaranya adalah faktor lingkungan.

 Kesehatan perumahan adalah kondisi fisik, kimia dan biologik di dalam

rumah di lingkungan rumah dan perumahan sehingga memungkinkan

penghuni atau masyarakat memperoleh derajat kesehatan yang optimal

(Dinas Perumahan DKI, 2006). Di Indonesia 400 orang meninggal setiap hari

karena TBC Paru, sehingga penanganan masalah TBC Paru perlu mendapat

perhatian serius. Hal ini  berhubungan dengan fakta bahwa incident  penyakit

ini lebih tinggi pada rumah tangga miskin. Perhitungan dampak ekonomi

akibat penyakit TBC Paru meliputi 2 hal, yaitu hilangnya waktu produktif

karena sakit dan hilangnya waktu produktif karena mati (Bakri, 2006). Dengan

demikian, masalah penyakit TBC Paru secara potensial akan menyebabkan

terjadinya kemiskinan dan sekaligus memperdalam tingkat kemiskinan.

(Pikas, 2006)

Berdasarkan survei pendahuluan yang telah penulis lakukan pada 14

rumah penderita TBC Paru di wilayah Puskesmas Karangmojo II tahun 2006

diketahui bahwa 13 rumah (93%) kondisinya tidak sehat. Kelompok

komponen rumah yang perlu mendapat perhatian adalah jendela kamar tidur,

jendela ruang keluarga, ventilasi, dan pencahayaan. Sebanyak 100%

menyatakan bahwa yang berpengaruh terhadap kesembuhan penyakit TBC



JURNAL KESEHATAN SURYA MEDIKA YOGYAKARTA

http://www.skripsistikes.wordpress.com

Paru hanya minum obat secara teratur, dan kondisi rumah yang sehat tidak

cukup penting mendukung kesembuhan mereka. Berdasarkan Latar Belakang

Masalah tersebut penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul

“Hubungan Kondisi Rumah Dengan Penyakit TBC Paru di Wilayah Kerja

Puskesmas Karangmojo II Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003-2006”,

dengan perumusan masalah adalah: “Apakah ada hubungan kondisi rumah

dengan penyakit TBC Paru di wilayah kerja Puskesmas Karangmojo II

Kabupaten Gunungkidul tahun 2003-2006?”.

Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah diketahuinya Hubungan Kondisi

Rumah dengan Penyakit TBC Paru di Wilayah Kerja Puskesmas Karangmojo

II Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003-2006. Sedangkan tujuan khususnya

adalah  : Pertama, diketahuinya besar Risiko Langit-langit Rumah dengan

Penyakit TBC Paru. Kedua, diketahuinya besar Risiko Dinding Rumah

dengan Penyakit TBC Paru. Ketiga, diketahuinya besar Risiko Lantai Rumah

dengan Penyakit TBC Paru. Keempat, diketahuinya besar Risiko Jendela

Kamar Tidur dengan Penyakit TBC Paru.Kelima, diketahuinya besar Risiko

Jendela Ruang Keluarga dengan Penyakit TBC Paru. Keenam, diketahuinya

besar Risiko Ventilasi dengan Penyakit TBC Paru. Ketujuh, diketahuinya

besar Risiko Lobang Asap Dapur dengan Penyakit TBC Paru. Kedelapan,

diketahuinya besar Risiko Pencahayaan dengan Penyakit TBC Paru.

Kesembilan, diketahuinya besar Risiko Kepadatan Penghuni dengan Penyakit

TBC Paru.
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METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian observasional mengunakan case

control study (penelitian kasus pembanding), yang hasilnya akan dianalisa

secara deskriptif dan analitik.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua rumah penderita TBC Paru

dari tahun 2003 sampai dengan 2006 yang berdomisili di wilayah kerja

Puskesmas Karangmojo II sebanyak 88 buah. Besarnya sampel kasus dalam

penelitian ini adalah total populasi kasus yang ada yaitu 44 rumah penderita

TBC Paru. Kontrol dalam penelitian ini adalah rumah tetangga penderita TBC

Paru yang tidak menderita TBC Paru, dari tahun 2003 sampai dengan 2006

dan  berdomisili di wilayah kerja Puskesmas Karangmojo II sebanyak 44

buah.

Instrumen Penelitian

Alat yang digunakan adalah kuesioner. Kuesioner A dalam penelitian ini terdiri

dari 9 item yang meliputi langit-langit, dinding, lantai, jendela kamar tidur,

jendela ruang keluarga, ventilasi, lobang asap dapur, pencahayaan,

kepadatan penghuni. Kuesioner B dalam penelitian ini terdiri dari 4

pertanyaan, yang meliputi anggota keluarga yang tertular penyakit TBC Paru,

pengetahuan tentang rumah sehat, pengetahuan tentang minum obat TBC

Paru, penyuluhan penyakit TBC Paru.

Cara Pengumpulan Data

Data Primer diperoleh dengan melakukan wawancara menggunakan

kuesioner terstruktur dengan responden yang menjadi subjek penelitian baik
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terhadap kelompok kasus maupun kontrol. Sedangkan data sekunder berisi

tentang identitas kasus, diperoleh dari dokumen petugas Surveilans

Puskesmas Karangmojo II meliputi nama, umur, diagnosis, alamat tempat

tinggal.

Metode Analisa Data

Analisa dan penyajian data dengan beberapa cara yaitu : pertama, analisa

deskripsi dari variabel penelitian, untuk memberikan gambaran distribusi

frekuensi kasus berdasarkan variabel waktu, tempat dan orang. Penyajian

data dilakukan dalam bentuk narasi dan tabel. Kedua, analisa bivariat dengan

uji chi-quare dilakukan untuk mengetahui hubungan kondisi rumah pada

kelompok kasus dan kelompok pembanding, dengan derajat kemaknaan 95%

atau α = 0,05. Analisa data dengan menghitung nilai Odds Ratio untuk

mengetahui besarnya risiko masing – masing komponen rumah dengan

penyakit TBC Paru di wilayah kerja Puskesmas Karangmojo II, Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2003-2006.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisa bivariat hubungan kondisi rumah dengan

penyakit TBC menunjukkan, bahwa sebagian besar responden rumahnya

tidak sehat yaitu 66 rumah (75%). Pada  kelompok  kasus sebanyak 40

rumah (91%) dan pada kelompok pembanding 26 rumah (59%). Dari analisa

tabulasi silang diperoleh odds ratio sebesar 6,92 ( 95% CI 2,105-22,771),

dengan hasil OR tersebut dapat diinterpretasikan bahwa risiko untuk
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menderita TBC Paru 6 -7 kali lebih tinggi pada penduduk yang tinggal pada

rumah yang kondisinya tidak sehat.

Berdasarkan langit-langit rumah responden, sebagian besar tidak

memenuhi syarat yaitu 65 rumah (73,9%). Pada kelompok kasus sebanyak

40 rumah (91%) dan pada kelompok pembanding 25 rumah (56,8%). Dari

analisa tabulasi silang diperoleh odds ratio sebesar 5,27 ( 95%CI : 1,85-

15,01), dengan hasil OR tersebut dapat diinterpretasikan bahwa risiko untuk

menderita TBC Paru 5 kali lebih tinggi pada penduduk yang tinggal pada

rumah yang langit – langit rumahnya  tidak memenuhi syarat kesehatan.

Berdasarkan dinding rumah responden, sebagian besar dindingnya

tidak memenuhi syarat yaitu 68 rumah (77,3%), pada kelompok kasus

sebanyak 40 rumah (91%) dan pada kelompok pembanding 28 rumah

(56,8%). Dari analisa tabulasi silang diperoleh odds ratio sebesar 6,95 (

95%CI 2,54 - 18,98) dengan hasil OR tersebut dapat diinterpretasikan bahwa

risiko untuk menderita TBC Paru 6 -7 kali lebih tinggi pada penduduk yang

tinggal pada rumah yang dinding rumahnya tidak memenuhi syarat

kesehatan.

Berdasarkan lantai rumahnya, sebagian besar responden lantai

rumahnya tidak memenuhi syarat yaitu 72 rumah (81,8%), pada  kelompok

kasus sebanyak 40 rumah (91%)  dan pada kelompok pembanding 32 rumah

(72,7%). Dari analisa tabulasi silang diperoleh odds ratio sebesar 3,75 (95%

CI :1,10-12,74) dengan hasil OR tersebut dapat diinterpretasikan bahwa risiko

untuk menderita TBC Paru 3 – 4 kali lebih tinggi pada penduduk yang tinggal

pada rumah yang lantainya tidak memenuhi syarat kesehatan.
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Berdasarkan jendela kamar tidur responden menunjukkan bahwa

sebagian besar jendela kamar tidur rumahnya tidak ada yaitu 66 rumah

(75%), pada  kelompok  kasus sebanyak 40 rumah (91%)  dan pada

kelompok pembanding 26 rumah (59%). Dari analisa tabulasi silang diperoleh

odds ratio sebesar 6,92 (95%CI : 2,10-22,77)  dengan hasil OR tersebut

dapat diinterpretasikan bahwa risiko untuk menderita TBC Paru 6 -7 kali lebih

tinggi pada penduduk yang tinggal pada rumah yang jendela kamar tidurnya

tidak ada.

Berdasarkan jendela ruang keluarga responden penelitian sebagian

besar tidak ada yaitu 68 rumah (77%), pada  kelompok kasus sebanyak 40

rumah (91%) dan pada kelompok pembanding 28 rumah (60%). Dari analisa

tabulasi silang diperoleh odds ratio sebesar 7,6 ( 95% CI 2,31-24,94)  dengan

hasil OR tersebut dapat diinterpretasikan bahwa risiko untuk menderita TBC

Paru 7 - 8 kali lebih tinggi pada penduduk yang tinggal pada rumah yang

jendela ruang keluarganya tidak ada.

Berdasarkan ventilasi rumah responden sebagian besar tidak

memenuhi syarat yaitu 69 rumah (78%), pada  kelompok  kasus sebanyak 40

rumah (91%)  dan pada kelompok pembanding 29 rumah (66%). Dari analisa

tabulasi silang diperoleh odds ratio sebesar 5,17 ( 95%CI 1,55-17,20)

dengan hasil OR tersebut dapat diinterpretasikan bahwa risiko untuk

menderita TBC Paru 5 kali lebih tinggi pada penduduk yang tinggal pada

rumah yang  ventilasinya tidak memenuhi syarat.

Berdasarkan lobang asap dapur rumahnya sebagian besar tidak

memenuhi syarat yaitu 72 rumah (82%), pada  kelompok kasus sebanyak 40

rumah (91%) dan pada kelompok pembanding 32 rumah (72,7%). Dari
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analisa tabulasi silang diperoleh odds ratio sebesar 4,66 ( 95%CI 1,39-15,61)

dengan hasil OR tersebut dapat diinterpretasikan bahwa risiko untuk

menderita TBC Paru 5 kali lebih tinggi pada penduduk yang tinggal pada

rumah yang  lobang asap dapurnya tidak memenuhi syarat kesehatan.

Sebagian besar pencahayaan rumah responden  tidak memenuhi

syarat yaitu 66 rumah (75%), pada kelompok kasus sebanyak 40 rumah

(91%) dan pada kelompok pembanding 26 rumah (59%). Dari analisa tabulasi

silang diperoleh odds ratio sebesar 9,13 (95%CI :2,78-29,89) dengan hasil

OR tersebut dapat diinterpretasikan bahwa risiko untuk menderita TBC Paru 9

kali lebih tinggi pada penduduk yang tinggal pada rumah yang  pencahayaan

tidak memenuhi syarat kesehatan (tabel 1)

Responden penelitian yang penghuni rumahnya tidak padat yaitu 86

rumah (97,3%), dengan perincian pada kelompok kasus sebanyak 43 rumah

(98%) dan pada kelompok pembanding 43 rumah (98%). Responden yang

penghuninya padat ada 2 rumah (2,3%) yaitu pada kelompok kasus 1 dan

kelompok pembanding 1.  Dari analisa tabulasi silang diperoleh odds ratio

sebesar 1 ( 95%CI: 0,61 – 16,508) dengan hasil OR tersebut dapat

diinterpretasikan bahwa risiko untuk menderita TBC Paru 0,6 kali lebih tinggi

pada penduduk yang tinggal pada rumah yang  penghuni padat.

 Sebagian besar responden penelitian anggota keluarganya tidak

tertular penyakit TBC Paru, yaitu sebanyak 85 orang (97%). (tabel 2).

Sebagian besar responden penelitian berpendapat bahwa rumah sehat tidak

dapat mempercepat kesembuhan mereka dari penyakit TBC Paru yaitu 54

orang (61,4%)  pada  kelompok  kasus sebanyak 29 orang  (66%) dan pada

kelompok pembanding 25 orang  (57%). (tabel 3). Sebagian besar responden
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penelitian berpendapat bahwa minum obat teratur dapat mempercepat

kesembuhan mereka dari penyakit TBC Paru yaitu 78 orang 88,6%)  pada

kelompok  kasus sebanyak 43 orang (97,7%) dan pada kelompok

pembanding 35 orang (79,5%). (tabel 4). Sebagian besar responden

penelitian pernah mendapat penyuluhan penyakit TBC Paru yaitu 34 orang

(38,6%) pada  kelompok  kasus sebanyak 21 orang  (48%) dan pada

kelompok pembanding 13 orang  (29,5%). (tabel 5).

Tabel 1 Hasil Analisa Bivariat Hubungan Kondisi Rumah dengan
Penyakit TBC Paru di Wilayah Kerja Puskesmas Karangmojo II

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003-2006
No Variabel Kasus Kontrol OR 95%CI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kondisi Rumah
a.Tidak sehat
b. Sehat
Langit-langit
a. Tidak memenuhi syarat
b. Memenuhi syarat
Dinding
a. Memenuhi syarat

  b. Tidak memenuhi syarat
Lantai
a. Tidak Memenuhi syarat
b. Memenuhi syarat
Jendela Kamar Tidur
a. Tidak ada
b. Ada
Jendela  Ruang keluarga
a. Tidak ada
b. Ada
Ventilasi
a. Tidak Memenuhi syarat
b. Memenuhi syarat
Lobang Asap dapur
a. Tidak Memenuhi syarat
b. Memenuhi syarat
Pencahayaan
a. Tidak Memenuhi arat
b. Memenuhi syarat
Kepadatan Penghuni
a.Tidak padat.
b.Padat

40 (91%)
4 (9%)

40 (91%)
4 (9%)

40 (91%)
4 (9%)

40 (91%)
4 (9%)

40 (91%)
4 (9%)

40 (91%)
4 (9%)

40 (91%)
4 (9%)

40 (91%)
4 (9%)

40 (91%)
4 (9%)

43  (97,7%)
1 (2,3 %)

26(70,5%)
18 (29,5%)

25 (56,8%)
19 (43,2%)

28 (63,6%)
16 (36,4%)

32 (72,7%)
12 (27,3%)

26 (59%)
18 (41%)

28 (60%)
16 (40%)

29 (66%)
15 (34%)

32 (72,7%)
12 (23,7%)

26 (59%)
18 (41%)

43 (97,7%)
1   (2,3%)

6,92

5,27

6,95

3,75

6,92

7,6

5,17

4,66

9,13

1

2,10-22,77

1,85-15,01

2,54-18,98

1,10-12,74

2,10-22,77

2,31-24,94

1,55-17,20

1,39-15,61

2,78-29,89

0,61-16,50
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Sumber : Data Primer Terolah

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Anggota Keluarga Responden yang Menderita
TBC Paru pada Kelompok Kasus dan Kelompok Pembanding  di
Wilayah Kerja Puskesmas Karangmojo II  Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2003-2006

Kasus PembandingNo Anggota
keluarga lain
kena TBC Paru

Jumlah % Jumlah %
Jumlah
Total

%

1 Ya 3 6,8 0 0 3 3
2 Tidak 41 93,2 44 100 85 97
Jumlah 44 100 44 100 88 100

Sumber : Data Primer Terolah

Tabel 3.  Distribusi Frekuensi Pendapat Responden Bahwa Rumah Sehat
Mempercepat Kesembuhan pada Kelompok Kasus dan Kelompok
Pembanding di Wilayah Kerja Puskesmas Karangmojo II
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003-2006

Kasus PembandingNo Rumah Sehat
Mempercepat

Sembuh
Jumlah % Jumlah %

Jumlah
Total

%

1 Ya 15 34 19 43 34 38,6
2 Tidak 29 66 25 57 54 61,4
Jumlah 44 100    44 100 88 100
Sumber : Data Primer Terolah

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Pendapat Responden Bahwa Minum Obat
Teratur Merupakan Satu –satunya Cara Sembuh pada Kelompok
Kasus dan Kelompok Pembanding  di Wilayah Kerja Puskesmas
Karangmojo II Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003-2006

Kasus PembandingNo Minum Obat
Teratur Jumlah % Jumlah %

Jumlah
Total

%

1 Ya 43 97,7 35 79,5 78 88,6
2 Tidak 1 2,3 9 20,5 10 11,4
Jumlah 44 100 44 100 88 100
Sumber : Data Primer Terolah

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Pendapat Responden yang Pernah endapat
Penyuluhan TBC Paru pada Kelompok Kasus dan Kelompok
Pembanding  di Wilayah Kerja Puskesmas  Karangmojo II
Kabupaten Gunungkidul  Tahun 2003-2006

Kasus PembandingNo Pernah
Mendapat

Penyuluhan
TBC Paru

Jumlah % Jumlah %
Jumlah
Total

%

1 Ya 21 48 13 29,5 34 38,6
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2 Tidak 23 52 31 70,5 54 61,4
Jumlah 44 100      44 100 88 100
Sumber : Data Primer Terolah

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok kasus maupun

pembanding sebagian besar rumahnya tidak sehat. Risiko untuk menderita

TBC Paru 6 -7 kali lebih tinggi pada penduduk yang tinggal pada rumah yang

kondisinya tidak sehat.Hasil ini sesuai dengan penelitian Supriyono (2003)

yang menyatakan bahwa risiko untuk mendapatkan TBC Paru 1,3 kali lebih

tinggi pada penduduk yang tinggal pada rumah yang tidak memenuhi syarat

kesehatan. Perumahan dan lingkungan pemukiman sehat menjadikan hidup

manusia nyaman, aman tertib dan teratur. Perumahan dan lingkungan

pemukiman sehat akan memberikan berbagai kemudahan bagi kehidupan

manusia untuk dapat bekerja dan berusaha secara layak. Kondisi rumah,

perumahan dan pemukiman sangat mempengaruhi kondisi manusia (Dinas

perumahan DKI, 2006). Hal ini sesuai dengan hasil survey seksi penyehatan

lingkungan Dinas Kesehatan  Kabupaten Gunungkidul tahun 2004 yang

menyatakan bahwa kondisi perumahan yang belum memenuhi syarat

merupakan faktor risiko dari penyakit  TBC Paru di Kabupaten Gunungkidul.

Menurut Koesno (2001) lingkungan yang bersih dan sehat merupakan sarana

yang ampuh untuk mencegah penularan penyakit.

Langit-langit rumah merupakan faktor risiko terjadinya penyakit TBC

Paru. Risiko untuk menderita TBC Paru 5 kali lebih tinggi pada penduduk

yang tinggal pada rumah yang langit-langit  tidak memenuhi syarat

kesehatan. Hal ini sesuai dengan hasil survey seksi penyehatan lingkungan

Dinas Kesehatan  Kabupaten Gunungkidul tahun 2004 bahwa persentase
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langit – langit yang tidak memenuhi syarat di puskesmas Karangmojo II

sebesar 91,5%. Langit – langit rumah berfungsi agar sinar matahari tidak

dirasakan langsung. Tinggi langi-langit minimal 2,75 m. Langit –langit

berfungsi menyerap panas, harus mudah dibersihkan dan tidak rawan

kecelakaan. (Depkes RI, 1999).

Dinding rumah merupakan faktor risiko terjadinya penyakit TBC. Risiko

untuk menderita TBC Paru 6 - 7 kali lebih tinggi pada penduduk yang tinggal

pada rumah yang dindingnya tidak memenuhi syarat kesehatan. Hal ini

sesuai dengan hasil survey kesehatan lingkungan Dinas Kesehatan

Kabupaten Gunungkidul tahun 2004 yang menyatakan bahwa dinding rumah

yang tidak memenuhi syarat 70,65%. Dinding rumah sebaiknya kering agar

ruangan tidak menjadi lembab (Depkes RI, 1991).

Lantai rumah merupakan faktor risiko terjadinya penyakit TBC Paru.

Risiko untuk menderita TBC Paru 3 - 4 kali lebih tinggi pada penduduk yang

tinggal pada rumah yang lantainya tidak memenuhi syarat kesehatan. Hal ini

sesuai pendapat Fahmi (2005) yang menyatakan bahwa lantai tanah

memeliki peran terhadap proses kejadian TBC Paru melalui kelembaban

ruangan, karena lantai tanah cenderung menimbulkan kelembaban. Lantai

dari tanah stabilisasi atau batu bata biasanya langsung diletakkan  di atas

tanah asli sehinga menjadi lembab. Maka perlu dilapisi dengan satu lapisan

semen yang kedap air. Rumah dengan lantai tanah akan menyebabkan

kondisi lembab, pengap, yang akan memperpanjang masa viabilitas atau

daya tahan hidup kuman TBC dalam lingkungan. Pada akhirnya akan

meyebabkan potensi penularan TBC menjadi lebih besar. (Fahmi, 2005).
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Untuk mencegah masuknya air ke dalam rumah, sebaiknya lantai dinaikkan

kira-kira 20 cm dari permukaan tanah (Dinas perumahan DKI, 2006).

Jendela kamar tidur  merupakan faktor risiko terjadinya penyakit TBC

Paru. Risiko untuk menderita TBC Paru 6 - 7 kali lebih tinggi pada penduduk

yang tinggal pada rumah yang jendela kamar tidurnya  tidak ada. Kamar

tidur sebaiknya diletakkan di sebelah timur untuk memberi kesempatan

masuknya sinar ultraviolet yang ada dalam sinar matahari pagi (Dinas

perumahan DKI, 2006). Menurut Depkes RI (1999) fungsi jendela kamar tidur

adalah :  pertama, agar sinar matahari dapat masuk ke dalam kamar dan

dapat membunuh kuman penyakit. Kedua, agar kamar menjadi terang

sehingga mudah dibersihkan. Ketiga, agar udara kotor dalam kamar dapat

berganti dengan  udara bersih dari luar.Keempat, agar kamar tidak menjadi

lembab dan berbau tidak enak.

Jendela ruang keluarga  merupakan faktor risiko terjadinya penyakit TBC

Paru. Risiko untuk menderita TBC Paru  7 - 8 kali lebih tinggi pada penduduk

yang tinggal pada rumah yang jendela ruang keluarganya  tidak ada.

Sebagian besar waktu penderita dihabiskan di ruang keluarga sehingga bila

tidak ada jendela maka ruangan tersebut akan lembab. Hal ini akan berakibat

memperpanjang masa viabilitas kuman TBC Paru dan akhirnya akan

menyebabkan potensi penularan TBC menjadi lebih besar (Fahmi,2005).

Menurut penelitian Mulyadi (2003) penghuni rumah yang mempunyai

kelembaban ruanng keluarga lebih besar dari 60% berisiko terkena TBC Paru

10,7 kali dibanding penduduk yang tinggal pada perumahan yang memiliki

kelembaban lebih kecil atau sama dengan 60%.
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Ventilasi merupakan faktor risiko terjadinya penyakit TBC Paru.  Risiko

untuk menderita TBC Paru  5 kali lebih tinggi pada penduduk yang tinggal

pada rumah yang ventilasi rumahnya  tidak memenuhi syarat kesehatan. Hal

ini sesuai dengan penelitian Supriyono (2003)  yang menghitung risiko untuk

terkena TBC Paru 5,2 kali pada penghuni yang memiliki ventilasi buruk

dibanding penduduk berventilasi memenuhi syarat kesehatan. Ventilasi

bermanfaat bagi sirkulasi/pergantian udara dalam rumah serta mengurangi

kelembaban. Keringat manusia juga dikenal mempengaruhi kelembaban.

Semakin banyak manusia dalam satu ruangan kelembaban semakin tinggi,

khususnya karena uap air baik dari pernafasan maupun keringat.

Kelembaban dalam ruang tertutup dimana banyak terdapat manusia

didalamnya lebih tinggi dibanding kelembaban diluar ruangan.

Ventilasi mengencerkan konsentrasi kuman TBC Paru dan kuman lain,

terbawa keluar dan mati terkena sinar ultraviolet. Ventilasi juga dapat

merupakan tempat untuk memasukkan sinar ultraviolet. (Fahmi, 2005).

Menurut Depkes RI (1999) ventilasi yang tidak baik dapat meyebabkan udara

tidak nyaman ( kepengapan, bronchitis ,asma kambuh, masuk angin) dan

udara kotor  (penularan penyakit saluran pernafasan).

Tersedianya udara yang segar dalam rumah sangat dibutuhkan oleh

setiap manusia. Untuk mempertahankan kondisi suatu ruangan agar berada

dalam batas kelembaban yang normal, harus dilengkapi dengan ventilasi

yang memadai (Azwar, 1996). Suatu ruang dibangun tanpa memperhatikan

aspek ventilasi, tentunya akan mempengaruhi sirkulasi udara dalam rumah.

Udara segar juga diperlukan  untuk menjaga kestabilan temperatur dan

kelembaban udara dalam sebuah ruangan. Untuk mencapai mekanisme
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sirkulasi udara yang cukup dalam sebuah ruangan maka diperlukan

persyaratan ventilasi dengan ukuran 10% kali luas lantai (Suyono, 1985).

Ruangan dengan ventilasi yang tidak memenuhi syarat, jika ditempati

seseorang, akan terjadi peningkatan kelembaban udara yang disebabkan

penguapan cairan tubuh dari kulit atau karena pernafasan. Pada kondisi

dimana tidak terjadi pertukaran udara secara baik maka akan terjadi

peningkatan jumlah dan konsentrasi kuman, sehingga risiko terjadinya

penularan penyakit saluran pernafasan semakin tinggi. Penyakit TBC Paru

merupakan salah satu penyakit menular yang dapat menyebar secara cepat

pada kondisi sirkulasi udara yang tidak baik akibat ventilasi yang tidak

memenuhi syarat kesehatan . Menurut Winslow (Azwar, 1996) setiap gram

debu jalanan mengandung kira-kira 50 juta bakteri, sedangkan debu yang

terdapat dalam ruangan diperkirakan mengandung 5 juta bakteri per gram.

Jumlah bakteri akan bertambah, jika di dalam ruangan tersebut terdapat

sumbernya, misalnya penderita TBC Paru. Penyakit TBC Paru akan mudah

menular pada kondisi perumahan dengan tingkat kelembaban yang tinggi,

serta kondisi ventilasi yang kurang memudahkan terjadinya pertukaran udara

dalam rumah.

Lobang Asap dapur merupakan faktor risiko terjadinya penyakit TBC

Paru. Risiko untuk menderita TBC Paru  4 - 5 kali lebih tinggi pada penduduk

yang tinggal pada rumah yang lobang asap dapurnya  tidak memenuhi syarat

kesehatan. Rumah tangga yang menggunakan kayu bakar sebagai bahan

bakar maka sebaiknya dilengkapi dengan cerobong asap karena asap akan

mempengaruhi pernafasan, terutama balita dan lansia (Dinas perumahan

DKI, 2006).  Lobang asap dapur yang tidak memenuhi syarat akan
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menyebabkan (Depkes RI, 1999) : mengganggu pernafasan dan mungkin

dapat merusak alat – alat pernafasan,  membuat lingkungan rumah menjadi

kotor, mata pedih,dan udara menjadi bau.

Pencahayaan merupakan faktor risiko terjadinya penyakit TBC Paru.

Risiko untuk menderita TBC Paru  9 kali lebih tinggi pada penduduk yang

tinggal pada rumah yang pencahayaannya  tidak memenuhi syarat

kesehatan. Hal ini sesuai penelitian Pertiwi (2004) yang mengatakan bahwa

penghuni rumah yang pencahayaannya tidak memenuhi syarat akan 2,5 kali

terkena TBC Paru dibanding penghuni yang pencahayaan rumahnya

memenuhi persyaratan di Jakarta Timur. Rumah sehat memerlukan cahaya

cukup, khususnya cahaya matahari yang berisi antara lain ultraviolet (Fahmi,

2005). Pencahayaan yang tidak cukup menyebabkan (Depkes RI, 1999):

kelelahan mata, kecelakaan, sukar menjaga kebersihan, menurunkan

produktifitas kerja.

 Cara memperoleh pencahayaan yang baik di dalam rumah melalui

(Depkes RI, 1999) : Pertama, memanfaatkan sinar matahari sebanyak

mungkin untuk penerangan dalam rumah pada siang hari melalui jendela,

lobang angin, pintu maupun atap rumah (genteng kaca).Kedua,

mempergunakan warna-warna muda untuk lantai, dinding maupun langit –

langit rumah. Ketiga, mempergunakan lampu yang cukup terang sesuai

dengan aktifitas pada malam hari.

Dari segi kesehatan, kepadatan hunian mempunyai pengaruh sangat

besar terhadap kesehatan masyarakat, karena kepadatan mempengaruhi

timbulnya suatu penyakit maupun kematian akibat penyakit menular.

Kepadatan Penghuni merupakan faktor risiko terjadinya penyakit TBC Paru.
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Pada aspek kepadatan penghuni menunjukkan bahwa sebagian besar subjek

penelitian, baik pada kasus maupun pembanding tinggal pada kamar tidur

yang tergolong tidak padat penghuni. Hasil uji statistik tidak bermakna,

sehingga kepadatan penghuni bukan merupakan faktor risiko terjadinya TBC

Paru. Tidak bermaknanya variabel ini disebabkan karena sebagian besar

kasus maupun pembanding rata-rata tinggal pada rumah yang ukurannya

tidak jauh berbeda yaitu cukup luas. Standar ideal yang digunakan adalah

luas lantai kamar tidur dengan ukuran 4,4 – 7,4 m² dapat dihuni satu orang

atau luas kamar tidur dengan ukuran >10m² dapat dihuni maksimal dua orang

(Lubis, 1989). Dengan demikian subjek kasus maupun pembanding

mempunyai peluang yang sama untuk terpapar dan menderita  TBC Paru.

Namun jika melihat nilai 95% CI maka penelitian ini tidak bermakna dan

risikonya hanya berlaku pada kelompok sampel. Hal ini sesuai dengan

penelitian Dudeng yang menyatakan bahwa kepadatan penghuni tidak ada

hubungan dengan kejadian penyakit TBC Paru pada anak di Kabupaten

Gunungkidul tahun 2005. Tidak bemaknanya  variabel ini disebabkan karena

sebagian besar kasus maupun pembanding rata – rata tinggal pada rumah

dengan ukuran yang tidak jauh berbeda. Adanya kesamaan keadaan

kepadatan penghuni antara kasus dan pembanding maka dengan demikian

TBC Paru tidak dipengaruhi oleh kepadatan penghuni tapi karena faktor lain

dan tidak memberikan risiko terhadap TBC Paru.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa

: Pertama, ada Hubungan Kondisi Rumah dengan Penyakit TBC Paru di
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Wilayah  Kerja Puskesmas Karangmojo II Kabupaten Gunungkidul  Tahun

2003-2006. Kedua, besarnya risiko penghuni rumah penderita TBC Paru

maupun pembanding yang langit – langit rumahnya tidak memenuhi syarat

kesehatan mempunyai risiko terkena TBC Paru sebesar 5 kali lebih tinggi jika

dibanding pada penduduk yang tinggal pada rumah yang langit – langit

rumahnya  memenuhi syarat kesehatan. Ketiga, besarnya risiko penghuni

rumah penderita TBC Paru maupun pembanding yang dinding rumahnya

tidak memenuhi syarat kesehatan mempunyai risiko terkena TBC Paru

sebesar 6 - 7 kali lebih tinggi jika dibanding pada penduduk yang tinggal pada

rumah yang dindingnya  memenuhi syarat kesehatan. Keempat,  besarnya

risiko penghuni rumah penderita TBC Paru maupun pembanding yang lantai

rumahnya tidak memenuhi syarat kesehatan mempunyai risiko terkena TBC

Paru sebesar 3 - 4 kali lebih tinggi jika dibanding pada penduduk yang tinggal

pada rumah yang lantainya   memenuhi syarat kesehatan. Kelima, besarnya

risiko penghuni rumah penderita TBC Paru maupun pembanding yang jendela

kamar tidurnya tidak memenuhi syarat kesehatan mempunyai risiko terkena

TBC Paru sebesar 6 - 7 kali lebih tinggi jika dibanding pada penduduk yang

tinggal pada rumah yang jendela kamar tidurnya   memenuhi syarat

kesehatan. Keenam, besarnya risiko penghuni rumah penderita TBC Paru

maupun pembanding yang jendela ruang keluarganya  tidak memenuhi syarat

kesehatan mempunyai risiko terkena TBC Paru sebesar 7 - 8 kali lebih tinggi

jika dibanding pada penduduk yang tinggal pada rumah yang jendela ruang

keluarganya   memenuhi syarat kesehatan. Ketujuh, besarnya risiko penghuni

rumah penderita TBC Paru maupun pembanding yang ventilasi rumahnya

tidak memenuhi syarat kesehatan mempunyai risiko terkena TBC Paru
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sebesar 5 kali lebih tinggi jika dibanding pada penduduk yang tinggal pada

rumah yang ventilasinya memenuhi syarat kesehatan. Kedelapan, besarnya

risiko penghuni rumah penderita TBC Paru maupun pembanding yang lobang

asap dapurnya  tidak memenuhi syarat kesehatan mempunyai risiko terkena

TBC Paru sebesar 4 -5 kali lebih tinggi jika dibanding pada penduduk yang

tinggal pada rumah yang lobang asap dapurnya   memenuhi syarat

kesehatan. Kesembilan, besarnya risiko penghuni rumah penderita TBC Paru

maupun pembanding yang pencahayaan rumahnya tidak memenuhi syarat

kesehatan mempunyai risiko terkena TBC Paru sebesar 9 kali lebih tinggi jika

dibanding pada penduduk yang tinggal pada rumah yang pencahayaan

rumahnya memenuhi syarat kesehatan. Kesepuluh, besarnya risiko penghuni

rumah penderita TBC Paru maupun pembanding yang penguninya padat

mempunyai risiko terkena TBC Paru sebesar 1 kali atau sebanding pada

penduduk yang tinggal pada rumah yang penghuninya tidak padat.
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