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ABSTRAK 
 
Rumah adalah tempat hunian atau berlindung dari keadaan alam sekitarnya, serta 
merupakan tempat untuk beristirahat setelah melakukan aktivitas untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari. Hasil studi pendahuluan diperoleh data dari Wilayah Kerja 
Puskesmas Tasikmadu Karanganyar bahwa pada bulan Januari 2012 sampai Maret 
2013 terdapat pasien tuberkulosis paru sejumlah 30 penderita. Tujuan penelitian 
ini adalah memperoleh gambaran kondisi fisik rumah pasien penderita penyakit 
tuberkulosis paru di Wilayah Kerja Puskesmas Tasikmadu Karanganyar yang 
meliputi pencahayaan, ventilasi, kepadatan hunian, suhu dan kelembaban. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif. Penelitian 
dilakukan pada tanggal 2 sampai 27 April 2013. Jumlah populasi 30 penderita 
penyakit tuberkulosis paru. Pengambilan sampel dengan menggunakan total 
sampling, sehingga jumlah sampel sebanyak 30 responden. Data penelitian 
diperoleh dari observasi. Alat yang digunakan dalam penelitian adalah lux meter, 
rolmeter, thermometer dan hygrometer. Hasil penelitian menunjukkan 12 rumah 
responden (40,0%) mempunyai pencahayaan yang baik, 18 rumah responden 
(60,0%) mempunyai penghawaan yang baik, 24 rumah responden (80,0%) 
mempunyai kepadatan hunian yang baik, 30 rumah responden (100,0%) 
mempunyai suhu rumah yang baik, dan 15 rumah responden (50,0%) mempunyai 
kelembaban yang baik. 
 
 
Kata kunci : kondisi fisik rumah, tuberkulosis paru. 
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ABSTRACT 
 

The house is a dwelling place or refuge from the surrounding natural conditions, 
as well as a place to rest after doing activities to meet daily needs. Preliminary 
results of the study obtained data from the Regional Occupational Health Center 
Tasikmadu Karanganyar that in January 2012 to March 2013 there were a total of 
30 patients of pulmonary tuberculosis patients. The purpose of this study is to 
obtain the description of the physical condition of patients with pulmonary 
tuberculosis in the Work Area Health Center Karanganyar Tasikmadu which 
include lighting, ventilation, residential density, temperature and humidity. This 
research is descriptive quantitative research methods. The study was conducted on 
December 2 to 27 April 2013. Total population of 30 patients with pulmonary 
tuberculosis. Sampling using total sampling, so the total sample of 30 
respondents. Data were obtained from observations. The tools used in the study is 
lux meter, rolmeter, thermometer and hygrometer. The results showed 12 homes 
of respondents (40.0%) had good lighting, the 18 respondents (60.0%) had good 
ventilation, 24 the respondents (80.0%) had good occupancy density, 30 the 
respondent (100.0%) have a good home temperature, and the 15 respondents 
(50.0%) had good moisture. 
   
 
Keywords : physical condition of the house, pulmonary tuberculosis. 
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Pendahuluan 
Latar Belakang 

Rumah adalah tempat hunian 
atau berlindung dari pengaruh 
keadaan alam sekitarnya (hujan dan 
panas) serta merupakan tempat untuk 
beristirahat setelah melakukan 
aktivitas untuk memenuhi kebutuhan 
sehari-hari (Notoatmodjo, 2007). 
Tuberkulosis paru (TB Paru) adalah 
suatu penyakit infeksi yang 
disebabkan oleh bakteri 
Mycobacterium tuberculosis. Bakteri 
ini merupakan bakteri basil yang 
sangat kuat sehingga memerlukan 
waktu lama untuk mengobatinya. 
Bakteri ini lebih sering menginfeksi 
organ paru-paru (90%) dibandingkan 
bagian tubuh lain manusia (Achmadi, 
2010). 

Di Indonesia tuberkulosis 
paru merupakan masalah utama 
kesehatan masyarakat. Jumlah pasien 
tuberkulosis paru di Indonesia ke-3 
terbanyak setelah India dan Cina 
dengan jumlah pasien sekitar 10% 
dari total jumlah pasien tuberkulosis 
paru di dunia (Depkes RI, 
2009).Selama tahun 2012 terdapat 
kasus sejumlah 527 penderita 
tuberkulosis paru di Wilayah 
Kabupaten Karanganyar. Tersebar di 
21 puskesmas (DKK Karanganyar, 
2012). Sedangkan data yang 
diperoleh dari Wilayah Kerja 
Puskesmas Tasikmadu Karanganyar 
pada bulan Januari 2012 sampai 
Maret 2013 berjumlah 30 penderita 
tuberkulosis paru. 
 
Tujuan 

Tujuan Umum : Mengetahui 
gambaran kondisi fisik rumah pasien 
penderita penyakit tuberkulosis paru 
di Wilayah Kerja Puskesmas 
Tasikmadu Karanganyar. 

Tujuan Khusus : Mengetahui 
gambaran kondisi (1) pencahayaan, 
(2) ventilasi, (3) kepadatan hunian, 
(4) suhu (5) kelembaban rumah 
pasien penderita penyakit 
tuberkulosis paru di Wilayah Kerja 
Puskesmas Tasikmadu Karanganyar. 
 
Landasan Teori 
1. Rumah 

a. Definisi rumah 
Rumah merupakan 

satu kebutuhan pokok 
manusia, disamping 
kebutuhan sandang dan 
papan. Rumah berfungsi 
sebagai tempat tinggal serta 
digunakan untuk berlindung 
dari gangguan iklim dan 
mahkluk lainnya. Selain itu 
rumah juga merupakan 
pengembangan kehidupan 
dan tempat berkumpulnya 
anggota keluarga. Rumah 
yang sehat dan nyaman 
merupakan sumber inspirasi 
penghuninya untuk berkarya, 
sehingga dapat meningkatkan 
produktifitas (Depkes RI, 
2005). 

b. Persyaratan rumah tinggal 
Menurut Keman 

(2005) dalam Kepmenkes 
No.829/Menkes/SK/VII/1999 
adalah sebagai berikut : 
1) Bahan bangunan : Tidak 

terbuat dari bahan yang 
membahayakan 
kesehatan. 

2) Komponen dan penataan 
ruang : Ruang ditata 
sesuai dengan fungsi dan 
peruntukannya. 

3) Pencahayaan : 
Pencahayaan alami atau 
buatan, langsung maupun 
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tidak langsung dapat 
menerangi seluruh 
ruangan dengan 
intensitas penerangan 
minimal 60 lux dan tidak 
menyilaukan mata. 

4) Kualitas udara : Suhu 
udara nyaman antara 18 
– 300C dan kelembaban 
udara 40-70%. 

5) Ventilasi : luas lubang 
ventilasi alamiah 
minimal 10% dari luas 
lantai. 

6) Vektor penyakit : tidak 
ada lalat, nyamuk 
ataupun tikus yang 
bersarang di dalam 
rumah. 

7) Penyediaan air : Tersedia 
sarana penyediaan air 
bersih dengan kapasitas 
minimal 60 
liter/orang/hari. 

8) Pembuangan limbah : 
Limbah cair dan limbah 
padat harus dikelola 
dengan baik. 

9) Sarana penyimpanan 
makanan : tersedia sarana 
penyimpanan makanan 
yang aman. 

10) Kepadatan hunian 
Luas kamar tidur 
minimal 9 m2 dan 
dianjurkan tidak untuk 2 
orang atau lebih kecuali 
anak dibawah 2 tahun. 
 

2. Penyakit Tuberkulosis Paru 
a. Definisi 

Tuberkulosis paru 
(TB Paru) adalah suatu 
penyakit infeksi yang 
disebabkan oleh 

Mycobacterium tuberculosis 
(Achmadi, 2010). 

b. Tanda dan gejala 
Batuk dahak selama 

2-3 minggu atau lebih, dahak 
bercampur darah, sesak 
napas, badan lemas, nafsu 
makan menurun, berkeringat 
malam hari tanpa kegiatan 
fisik, demam lebih dari satu 
bulan (Smeltzer, 2000). 

c. Cara penularan 
Penularan melalui 

udara (droplet nuclei) saat 
penderita batuk dan percikan 
ludah yang mengandung 
bakteri tersebut terhirup oleh 
orang lain saat bernapas. 
Bila penderita batuk, bersin, 
atau berbicara saat 
berhadapan dengan orang 
lain, basil tuberkulosis 
tersembur dan terhirup ke 
dalam paru orang sehat. 
Masa inkubasinya selama 3-
6 bulan (Widoyono, 2012). 

d. Patofisiologi 
Ketika seorang 

penderita tuberkulosis paru 
batuk, bersin, atau berbicara, 
maka secara tidak sengaja 
keluarlah droplet nuclei dan 
jatuh ke tanah, lantai atau 
tempat lain. Akibat terkena 
sinar matahari atau suhu 
udara yang panas, droplet 
nuclei menguap. 
Menguapnya droplet nuclei 
ke udara dibantu dengan 
pergerakan angin akan 
membuat bakteri TB terbang 
ke udara. Apabila bakteri ini 
terhirup oleh orang sehat, 
maka orang itu berpotensi 
terkena infeksi bakteri TB. 
Infeksi awal biasanya terjadi 
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2-10 minggu setelah 
pemajanan (Muttaqin, 2008). 

 
 

3. Faktor yang mempengaruhi 
penyakit tuberkulosis paru : 
1. Host (manusia), Hal-hal 

yang berkaitan dengan 
terjadinya penyakit 
tuberkulosis paru, antara 
lain : Umur, jenis kelamin, 
pendidikan, pekerjaan, 
status gizi, dan social 
ekonomi. 

2. Agent (penyebab) : 
Tuberkulosis paru 
disebabkan oleh 
Mycobacterium 
tuberculosis. Kuman 
tersebut mempunyai ukuran 
0,5-4 mikron x 0,3-0,6 
mikron dengan bentuk 
batang tipis, lurus atau agak 
bengkok, bergranular atau 
tidak mempunyai selubung, 
tetapi mempunyai lapisan 
luar tebal yang terdiri dari 
lipoid (terutama asam 
mikolat). 

3. Environment (lingkungan) 
a. Pencahayaan : Menurut 

persyaratan cahaya 
matahari minimal masuk 
60 lux dengan syarat 
tidak menyilaukan. 

b. Ventilasi : Menurut 
persyaratan ventilasi yang 
baik adalah 10% dari luas 
lantai. 

c. Kepadatan hunian : 
Syarat ruang kamar 
dianggap sehat adalah 
9m2 per orang. Kamar 
tidur sebaiknya tidak 
dihuni dua orang atau 

lebih, kecuali anak di 
bawah 2 tahun. 

d. Suhu : Berdasarkan 
indikator pengawasan 
perumahan, suhu rumah 
yang memenuhi syarat 
kesehatan adalah antara 
18-300C. 

e. Kelembaban : 
Kelembaban dalam 
ruangan normal yaitu 
<40%. Jika kelembaban 
ruangan >70% akan 
beresiko rentan terhadap 
penyakit tuberkulosis 
paru. 

 
Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini 
merupakan penelitian kuantitatif 
dengan menggunakan metode 
deskriptif, sedangkan renangan yang 
digunakan adalah cross sectional. 
Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh pasien penderita penyakit 
tuberkulosis paru yang datang 
berobat di Wilayah Kerja Puskesmas 
Tasikmadu Karanganyar pada bulan 
Januari 2012 sampai bulan Maret 
2013 berjumlah 30 penderita. Teknik 
pengambilan sampel dengan 
menggunakan total sampling. 

Alat yang digunakan untuk 
melakukan penelitian yaitu (1) Lux 
meter yaitu untuk mengukur tingkat 
pencahayaan suatu ruangan. (2) 
Rolmeter yaitu : untuk mengukur 
panjang dan lebar suatu ruangan. (3) 
Thermometer yaitu : untuk 
mengukur suhu didalam ruangan. (4) 
Hygrometer yaitu : untuk mengukur 
kelembaban didalam ruangan. 
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Hasil Penelitian 
1. Karakteristik responden menurut 

umur 
Tabel 4.1 Distribusi responden 

menurut kelompok umur 
Umur Frekuensi Persentase 

(%) 
20-50 
tahun 
>50 tahun 

24 
6 

80,0 
20,0 

Total 30 100 
 
Berdasarkan tabel 4.1 

terdapat 24 responden (80,0%) 
pada kelompok umur 20-50 
tahun dan terdapat 6 responden 
(20,0%) pada kelompok umur 
diatas 50 tahun. Umur termuda 
adalah 20 tahun dan tertua 
adalah 82 tahun. 

2. Karakteristik responden menurut 
pendidikan 

Tabel 4.2 Distribusi responden 
menurut tingkat pendidikan 

Pendidikan Frekuensi Persentase 
(%) 

SD 
SMP 
SMA 
Diploma 
Sarjana 

3 
7 
14 
1 
5 

10,0 
23,3 
46,7 
3,3 
16,7 

Total 30 100 
Berdasarkan tabel 4.2 

terdapat 3 responden (10,0%) 
dengan pendidikan SD, 7 
responden (23,3%) dengan 
pendidikan SMP, 14 responden 
(46,7%) dengan pendidikan 
SMA, 1 responden (3,3%) 
dengan pendidikan Diploma, 5 
responden (16,7%) dengan 
pendidikan Sarjana. 

 
 
 

3. Karakteristik responden menurut 
pekerjaan 

Tabel 4.3 Distribusi responden 
menurut status pekerjaan 

Pekerjaan Frekuensi Persentase 
(%) 

Buruh 
Pedagang 
Wiraswasta 
PNS 

7 
2 
15 
6 

23,3% 
6,7% 
50% 
20% 

Total 30 100% 
Berdasarkan tabel 4.3 

terdapat 7 responden (23,3%) 
dengan pekerjaan sebagai buruh, 
2 responden (6,7%) dengan 
pekerjaan sebagai pedagang, 15 
responden (50%) dengan 
pekerjaan sebagai wiraswasta, 6 
responden (20%) dengan 
pekerjaan sebagai PNS. 

4. Pencahayaan 
Tabel 4.4 Distribusi responden 

menurut pencahayaan 
Pencahayaan Frekuensi Persentase 

(%) 
Baik 
Buruk 

12 
18 

40,0 
60,0 

Total 30 100 
Berdasarkan tabel 4.4. 

terdapat 12 rumah responden 
(40,0%) dengan pencahayaan 
yang baik dan 18 rumah 
responden (60,0%) dengan 
pencahayaan yang buruk. 

5. Ventilasi 
Tabel 4.5 Distribusi responden 

menurut ventilasi 
Ventilasi 

ruang 
Frekuensi Persentase 

(%) 
Baik 
Buruk 

18 
12 

60,0 
40,0 

Total 30 100 
Berdasarkan tabel 4.5 

terdapat 18 rumah responden 
(60,0%) dengan ventilasi yang 
baik dan 12 rumah responden 
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(40,0%) dengan ventilasi yang 
buruk. 

6. Kepadatan hunian 
Tabel 4.6 Distribusi responden 

menurut kepadatan hunian 
Kepadatan 

hunian 
Frekuensi Persentase 

(%) 
Tidak padat 
Padat 

24 
6 

80,0 
20,0 

Total 30 100 
Berdasarkan tabel 4.6 

terdapat 24 rumah responden 
(80,0%) dengan kepadatan 
hunian yang baik dan 6 rumah 
responden (20,0%) dengan 
kepadatan hunian yang buruk. 

7. Suhu 
Tabel 4.7 Distribusi responden 

menurut suhu 
Suhu Frekuensi Persentase 

(%) 
Memenuhi syarat 
Tidak memenuhi 
syarat 

30 
- 

100,0 
- 

Total 30 100 
Berdasarkan tabel 4.7 

terdapat 30 rumah responden 
(100,0%) dengan suhu yang 
baik. 

8. Kelembaban 
Tabel 4.8 Distribusi responden 

menurut kelembaban 
Kelembaban Frekuensi Persentase 

(%) 
Baik 
Buruk 

15 
15 

50,0 
50,0 

Total 30 100 
Berdasarkan tabel 4.8 

terdapat 15 rumah responden 
(50,0%) dengan kelembaban 
yang baik dan 15 rumah 
responden (50,0%) dengan 
kelembaban yang buruk. 

 
 
 
 

Pembahasan 
1. Karakteristik responden menurut 

umur 
Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa mayoritas 
responden memiliki umur 20-50 
tahun sejumlah 24 responden 
(80,0%). Resiko orang tertular 
penyakit dapat terkait dengan 
umur orang tersebut. Menurut 
Achmadi (2010) resiko terkena 
penyakit tuberkulosis paru 
adalah pada usia tua, yaitu diatas 
50 tahun. 

2. Karakteristik responden menurut 
pendidikan 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa mayoritas 
responden memiliki pendidikan 
SMA sejumlah 14 responden 
(46,7%). Responden dengan 
tingkat pendidikan SMA 
diharapkan telah mampu 
menciptakan kondisi fisik rumah 
yang sehat. 

Notoatmodjo (2007) 
mengatakan tingkat pendidikan 
seseorang akan mempengaruhi 
terhadap pengetahuan seseorang 
diantaranya mengenai kondisi 
fisik rumah yang sehat. 

3. Karakteristik responden menurut 
pekerjaan 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa mayoritas 
responden bekerja sebagai 
wiraswasta sejumlah 15 
responden (50%). Menurut 
Nugrahaeni (2012) menyatakan 
bahwa penyakit yang diderita 
oleh seseorang secara tidak 
langsung berhubungan dengan 
pekerjaannya. Hubungan 
pekerjaan dengan masalah 
kesehatan disebabkan adanya 
resiko pekerjaan, orang yang 
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bekerja disuatu tempat akan 
terkena penyakit berdasarkan 
paparan yang dialaminya. 

4. Pencahayaan 
Hasil penelitian yang 

dilakukan di Wilayah Kerja 
Puskesmas Tasikmadu 
Karanganyar menunjukkan 
bahwa dari 30 penderita 
penyakit tuberkulosis paru 
terdapat 18 rumah responden 
dengan pencahayaan yang tidak 
memenuhi syarat kesehatan 
yaitu <60 lux dan 12 rumah 
responden dengan pencahayaan 
yang telah memenuhi syarat 
kesehatan. 

Sesuai hasil observasi 
pada saat melakukan penelitian 
ditemukan rumah responden 
memiliki pencahayaan yang 
tidak memenuhi syarat 
kesehatan. Hal ini disebabkan 
karena responden kurang 
memanfaatkan ventilasi, 
contohnya jendela responden 
sebagian besar terbuat dari kayu 
dan lebih sering tertutup. 
Sebagian besar responden 
memiliki jendela yang sangat 
kecil dan letaknya pun di pojok 
ruangan, sehingga cahaya 
matahari yang masuk tidak 
merata, ada sisi ruangan yang 
tidak terkena cahaya matahari. 

5. Ventilasi 
Hasil penelitian yang 

dilakukan di Wilayah Kerja 
Puskesmas Tasikmadu 
Karanganyar menunjukkan 
bahwa dari 30 penderita 
penyakit tuberkulosis paru 
terdapat 12 rumah responden 
dengan ventilasi yang tidak 
memenuhi syarat kesehatan 
yaitu <10% dari luas lantai dan 

18 rumah responden dengan 
ventilasi telah memenuhi syarat 
kesehatan. 

Sesuai hasil observasi 
pada saat melakukan penelitian 
ditemukan rumah responden 
dengan luas ventilasi yang tidak 
memenuhi syarat kesehatan, 
karena jendela rumah terbuat 
dari kayu dan terdapat lubang 
angin yang sangat kecil, 
sehingga aliran udara dalam 
rumah tersebut tidak lancar yang 
mengakibatkan udara tidak dapat 
membawa bakteri keluar. 

6. Kepadatan hunian 
Hasil penelitian yang 

dilakukan di Wilayah Kerja 
Puskesmas Tasikmadu 
Karanganyar menunjukkan 
bahwa dari 30 penderita 
penyakit tuberkulosis paru 
terdapat 6 rumah responden 
dengan kepadatan hunian yang 
tidak memenuhi syarat 
kesehatan yaitu <9m2/orang dan 
24 rumah responden dengan 
kepadatan hunian telah 
memenuhi syarat kesehatan. 
Rata-rata yang tinggal dalam 
satu rumah yaitu keluarga inti 
beserta kedua orang tuanya. 

Dari segi kesehatan, 
kepadatan hunian mempunyai 
pengaruh besar terhadap 
kesehatan masyarakat, karena 
kepadatan mempengaruhi 
timbulnya suatu penyakit 
maupun kematian akibat 
penyakit menular. Kepadatan 
hunian merupakan faktor resiko 
terjadinya penyakit tuberkulosis 
paru. 

7. Suhu 
Hasil penelitian yang 

dilakukan di Wilayah Kerja 
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Puskesmas Tasikmadu 
Karanganyar menunjukkan 
bahwa dari 30 penderita 
penyakit tuberkulosis paru tidak 
terdapat rumah responden yang 
tidak memenuhi syarat 
kesehatan yaitu 18-300C. 

Suhu dalam rumah 
berpengaruh terhadap kejadian 
penyakit tuberkulosis paru. Suhu 
rumah yang tidak memenuhi 
syarat kesehatan akan 
meningkatkan kehilangan panas 
tubuh. dan tubuh akan berusaha 
menyeimbangkan dengan suhu 
lingkungan. Kehilangan panas 
dalam tubuh akan menurunkan 
vitalitas tubuh dan lebih cepat 
untuk terkena infeksi terutama 
infeksi saluran napas oleh agent 
yang menular. 

8. Kelembaban 
Hasil penelitian yang 

dilakukan di Wilayah Kerja 
Puskesmas Tasikmadu 
Karanganyar menunjukkan 
bahwa dari 30 penderita 
penyakit tuberkulosis paru 
terdapat 15 rumah responden 
dengan kelembaban yang tidak 
memenuhi syarat kesehatan 
yaitu >60% dan 15 rumah 
responden dengan kelembaban 
yang telah memenuhi syarat 
kesehatan. 

Sesuai hasil observasi 
pada waktu melakukan 
penelitian, ditemukan rumah 
responden pada waktu pagi hari 
pintu maupun jendela rumah 
jarang dibuka, sehingga tidak 
ada cahaya matahari yang masuk 
maupun pergantian udara 
dengan baik, sehingga ruangan 
gelap dan lembab. 

 

Simpulan dan Saran 
A. Simpulan 

1. Pencahayaan, menunjukkan 
12 rumah responden (40,0%) 
dengan pencahayaan rumah 
yang baik. 

2. Ventilasi, menunjukkan 18 
rumah responden (60,0%) 
dengan ventilasi rumah yang 
baik. 

3. Kepadatan hunian, 
menunjukkan 24 rumah 
responden (80,0%) dengan 
kepadatan hunian rumah yang 
baik. 

4. Suhu, menunjukkan 30 
rumah responden (100,0%) 
dengan suhu rumah yang 
baik. 

5. Kelembaban, menunjukkan 
15 rumah responden (50,0%) 
dengan kelembaban rumah 
yang baik. 

Dari hasil penelitian 
tersebut dapat disimpulkan 
bahwa  pencahayaan dan 
kelembaban merupakan faktor 
resiko yang sangat berperan 
terhadap penularan penyakit 
tuberkulosis paru di Wilayah 
Kerja Puskesmas Tasikmadu 
Karanganyar. 
 

B. Saran 
1. Petugas kesehatan 

Diharapkan kepada petugas 
kesehatan untuk memberikan 
pelayanan kesehatan yang 
sesuai dengan protab untuk 
dapat melakukan kunjungan 
kerumah pasien. 

2. Puskesmas 
Diharapkan puskesmas 
untuk dapat meningkatkan 
mutu pelayanan seperti 
adanya penambahan jumlah 
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tenaga kesehatan, sehingga 
petugas kesehatan yang akan 
melakukan kunjungan 
kerumah pasien tidak 
terkendala jumlah petugas 
yang ada. 

3. Peneliti lain 
Penelitian ini hanya 
menggambarkan kondisi 
fisik rumah pasien penderita 
penyakit tuberkulosis paru, 
dengan demikian bagi 
peneliti lain dapat 
mengembangkan dengan 
metode penelitian lain. 
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