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ABSTRACT 

Background: Pulmonary Tuberculosis is an infectious disease due to 
Mycobacterium tuberculosis which is influenced by nutritional status. The 
behavior of living and level of education affect nutritional status. The decline in 
nutritional status can be caused by an unhealthy lifestyle. If the level of higher 
education, the knowledge of good nutrition to be a good nutritional status. Other 
factors that affect nutritional status is socioeconomic status affects the lifestyle. 
Objective: To determine the relationship of socio-economic conditions and 
health behavior with the nutritional status of patients with pulmonary tuberculosis 
in BBKPM Surakarta. 
Methods: An observational study with cross sectional approach. The sampling 
technique using consecutive sampling. The number of samples of 33 outpatients. 
Collecting data socio-economic conditions (level of education, income level and 
employment status) as well as healthy behavior using questionnaires, while the 
nutritional status based on anthropometric data. Using chi-square analysis of the 
relationship, if it does not qualify using fisher exact. 
Results: The results showed 54.1% of the subjects had a higher education level, 
54.1% of the subjects had incomes below the minimum wage level, 89.2% of the 
subjects worked, 59.5% of the subjects had a healthy behavior, and 62.2% of the 
subjects has a normal nutritional status. Results of correlation to the level of 
education and nutritional status is p = 0.699, income level and nutritional status is 
p = 0.769, employment status and nutritional status is p = 0.625, and healthy 
behavior and nutritional status is p = 0.247. 
Conclusion: There is no relationship between the level of education, income 
level, employment status, and health behavior and nutritional status. 
 

Keywords:  Lung Tuberculosis, Socio-Economic Conditions (Level Education. 
The Level of Income. Job Status). Healthy Lifestyle and Nutrition. 
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PENDAHULUAN 

Tuberkulosis (TB) Paru 
merupakan salah satu penyakit 
menular langsung yang disebabkan 
oleh kuman Tuberkulosis 
(Mycobacterium tuberculosis) dan 
masih menjadi masalah utama 
kesehatan masyarakat Indonesia. 
Berdasarkan hasil Riskesdas (2013), 
prevalensi penduduk Indonesia yang 
terdiagnosis Tuberkulosis (TB) Paru 
oleh tenaga kesehatan masih sama 
dengan tahun 2007, yaitu sebesar 0,4% 
dengan prevalensi Tuberkulosis di 
Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,4% 
dan terjadi peningkatan penemuan 
kasus TB Paru di Jawa Tengah dari 
tahun 2007 sampai tahun 2012 
berdasarkan data dari Kementerian 
Kesehatan Republik Indonesia tahun 
2012, sedangkan berdasarkan Profil 
Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 
2011, prevalensi Tuberkulosis 
sebanyak 74,52 per 100.000 penduduk 
dengan prevalensi Tuberkulosis di Kota 
Surakarta sebanyak 114,75 per 
100.000 penduduk. 

Menurut Binongko (2012) dalam 
Maksalmina (2013), salah satu faktor 
yang mempengaruhi penyakit 
Tuberkulosis adalah status gizi. Serupa 
dengan pendapat dari Achmadi (2005), 
yang menyatakan bahwa status gizi 
merupakan salah faktor risiko yang 
berperan terhadap timbulnya penyakit 
Tuberkulosis. Status gizi adalah salah 
satu faktor terpenting dalam 
pertahanan tubuh terhadap infeksi. 
Pada keadaan gizi yang buruk, maka 
reaksi kekebalan tubuh akan melemah 
sehingga kemampuan dalam 
mempertahankan diri terhadap infeksi 
menjadi menurun. Oleh sebab itu, 
peningkatan status gizi menjadi salah 
satu program penanggulangan 
Tuberkulosis di Indonesia (Departemen 
Kesehatan RI, 2008). 

Faktor yang berpengaruh dalam 
penyebaran Tuberkulosis Paru dan 
kegagalan dalam pengobatan secara 
tuntas adalah perilaku masyarakat, 
sehingga setiap tahun selalu ada kasus 
baru yang tercatat (Tobing, 2009). 
Menurut Supariasa (2002), salah satu 
yang mempengaruhi kesehatan adalah 
perilaku hidup, sehingga jika seseorang 
memiliki perilaku hidup yang tidak sehat 
maka dapat terkena penyakit infeksi 
dan terjadi penurunan status gizi. 
Berdasarkan hasil penelitian Pertiwi 
(2012), sebagian besar para penderita 
Tuberkulosis Paru mempunyai 
kebiasaan atau perilaku yang tidak 
sehat, seperti membuang dahak di 
sembarangan tempat dan tidak 
menutup mulut saat batuk. Hasil 
penelitian Jayanti (2011) juga 
menunjukkan bahwa perilaku hidup 
bersih dan sehat (PHBS) dalam 
lingkungan keluarga berkorelasi positif 
dengan status gizi.  

Menurut Soemirat (2000), faktor 
lain yang mempengaruhi status gizi 
seseorang adalah status sosial 
ekonomi. Pendapatan per kapita pasien 
Tuberkulosis Paru menjadi salah faktor 
yang berhubungan dengan status gizi 
pada pasien Tuberkulosis Paru 
(Patiung, 2014). Pendapatan keluarga 
dipengaruhi oleh jenis pekerjaan 
seseorang yang akan mempunyai 
dampak terhadap pola hidup sehari-hari 
diantaranya konsumsi makanan, 
pemeliharaan kesehatan selain itu juga 
akan mempengaruhi terhadap 
kepemilikan rumah (kontruksi rumah) 
(Rohman, 2012). Berdasarkan hasil 
penelitian Kartikasari (2011), 
menyatakan bahwa ada hubungan 
yang signifikan antara pekerjaan 
dengan status gizi. Tingkat pendidikan 
juga mempunyai hubungan yang 
eksponensial dengan tingkat 
kesehatan. Semakin tinggi tingkat 
pendidikan semakin mudah menerima 
konsep hidup sehat secara mandiri, 
kreatif, dan berkesinambungan. Latar 
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belakang pendidikan seseorang 
berhubungan dengan tingkat 
pengetahuan, jika tingkat pengetahuan 
gizi seseorang baik maka diharapkan 
asupan makan baik sehingga status 
gizinya juga menjadi baik (Kartikasari, 
2011). 

Penelitian ini bertujuan Untuk 
mengetahui hubungan antara kondisi 
sosial ekonomi dan perilaku hidup 
sehat dengan status gizi pada 
penderita Tuberkulosis (TB) Paru di 
Balai Besar Kesehatan Paru 
Masyarakat Surakarta. Penelitian 
diharapkan dapat memberikan 
informasi pada sekolah Balai Besar 
Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta 
dan sebagai bahan masukan bagi 
perencanaan program serta kebijakan 
dalam penanggulangan dan 
penanganan Tuberkulosis (TB) Paru. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan 
adalah observasional dengan 
pendekatan cross sectional, yaitu 
peneliti mengambil data variabel bebas 
(tingkat pendidikan, tingkat 
pendapatan, status pekerjaan, dan 
perilaku hidup sehat) dan variabel 
terikat (status gizi) dalam waktu yang 
bersamaan. Populasi dalam penelitian 
ini adalah semua pasien Tuberkulosis 
Paru di Balai Besar Kesehatan Paru 
Masyarakat Surakarta. Besar sampel 
berdasarkan perhitungan adalah 33 
sampel, tetapi pada saat penelitian 
sampel yang diambil sebanyak 37 
sampel. 

Analisis data menggunakan uji 
korelasi Chi Square (x2) tetapi jika ada 
salah satu tabel yang nilai ekspetasinya 
<5 dan lebih dari 20%, maka dilakukan 
uji alternatif, yaitu Fisher Exact Test.. 
Signifikansi nilai p adalah <0,05 H0 
ditolak, berarti ada hubungan kondisi 
sosial ekonomi dan perilaku hidup 

sehat dengan status gizi. Apabila nilai p 
adalah ≥0,05 H0 diterima, berarti tidak 
ada hubungan kondisi sosial ekonomi 
dan perilaku hidup sehat dengan status 
gizi. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Karakteristik Subjek Berdasarkan 
Umur 

Tabel 1 
Distribusi Umur Subjek 

Umur 
(Tahun) 

Jumlah Persentase 

N % 

17 – 25 
26 – 45 
46 – 66 

3 
18 
16 

8,11 
48,65 
43,24 

Jumlah 37 100 

 
Tabel 1 menunjukkan 

sebagian besar subjek penelitian 
memiliki umur 26 – 45 tahun, yaitu 
sebesar 48,65%. Hasil penelitian ini 
sejalan dengan hasil penelitian 
Azhar (2013) yang menyatakan 
bahwa penyakit Tuberkulosis Paru 
banyak diderita oleh orang dengan 
usia produktif (15 – 54 tahun) 
terutama pada kelompok usia 25 – 
34 tahun. Hasil penelitian Mulyadi 
(2011) juga menyatakan bahwa 
mereka yang berusia produktif 
memiliki tingkat kerentanan yang 
tinggi terhadap penyakit 
Tuberkulosis Paru. Penyakit 
Tuberkulosis Paru lebih banyak 
menyerang kelompok usia produktif 
disebabkan karena tingginya 
aktivitas dan mobilitas, serta gaya 
hidup. Aktivitas dan mobilitas yang 
tinggi akan memberikan 
kemungkinan yang lebih besar untuk 
kontak dengan orang lain, sehingga 
besar pula kemungkinan untuk 
tertular penyakit Tuberkulosis Paru 
terutama penyakit Tuberkulosis Paru 
BTA positif (Wahyuni, 2012). 
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2. Karakteristik Subjek Berdasarkan 
Jenis Kelamin 

Tabel 2 
Distribusi Jenis Kelamin Subjek 

Jenis 
Kelamin 

Jumlah Persentase 

N % 

Laki-Laki 
Perempuan 

27 
10 

73,0 
27,0 

Jumlah 37 100 

 
Tabel 2 menunjukkan bahwa 

sebagian besar subjek penelitian 
adalah laki-laki dengan persentase 
sebesar 73,0%. Hal ini sejalan 
dengan hasil penelitian Azhar (2013) 
yang menyatakan bahwa pria lebih 
banyak menderita penyakit 
Tuberkulosis Paru dari pada 
perempuan. 

Hasil penelitian Wadjah 
(2012) juga menyatakan bahwa jenis 
kelamin merupakan salah satu faktor 
resiko penyakit Tuberkulosis Paru 
dengan resiko tertinggi terjadi pada 
jenis kelamin laki-laki, karena laki-
laki memiliki kebiasaan merokok 
lebih tinggi dari pada perempuan 
sehingga lebih mudah terpapar oleh 
agent penyebab Tuberkulosis Paru, 
yaitu Mycobacterium tuberculosis. 
Penelitian dari Wahyuni (2012), 
menyatakan kebiasaan merokok 
dapat menyebabkan kerusakan 
pada saluran pernafasan. Pada 
perokok, imunisasi makrofag 
menjadi tidak aktif terutama merusak 
silia di saluran pernafasan. Silia 
yang rusak di saluran pernafasan 
akan memudahkan invasi bakteri 
Tuberkulosis (Mycobacterium 
tuberkulosis). 

 

 

 

 

3. Tingkat Pendidikan Subjek 
Penelitian 

Tabel 3 
 Distribusi Tingkat Pendidikan 

Subjek 

 
 Tabel 3 menunjukkan bahwa 

sebagian besar subjek penelitian 
merupakan tamatan SMA dengan 
persentase sebesar 37,8%. Data 
tersebut juga menunjukkan bahwa 
sebagian besar tingkat pendidikan 
subjek penelitian termasuk dalam 
kategori tingkat pendidikan lanjut 
sebanyak 20 subjek dengan 
persentase sebesar 54,1%, 
sedangkan untuk kategori tingkat 
pendidikan dasar sebanyak 17 
subjek dengan persentase sebesar 
45,9%. Hal ini sejalan dengan hasil 
penelitian Azhar (2013) yang 
menyatakan bahwa penyakit 
Tuberkulosis Paru lebih banyak 
diderita oleh orang dengan 
pendidikan tamatan SMA dan 
Diploma/Perguruan Tinggi yang 
termasuk kategori tingkat pendidikan 
lanjut. 

4. Tingkat Pendapatan Subjek 
Penelitian 

Tabel 4 
Distribusi Tingkat Pendapatan 

Subjek 

Tingkat 
Pendapatan 

Jumlah Persentase 

N % 

Di Bawah UMP 
Di Atas UMP 

20 
17 

54,1 
45,9 

Jumlah 37 100 

 

Pendidikan 
Jumlah Persentase 

N % 

Tidak Sekolah 
Tamat SD 

Tamat SMP 
Tamat SMA 

Tamat PT/Diploma 

2 
10 
5 

14 
6 

5,4 
27,0 
13,5 
37,8 
16,2 

Jumlah 37 100 
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Tabel 4 menunjukkan bahwa 
tingkat pendapatan subjek penelitian 
sebagian besar termasuk dalam 
kategori di bawah Upah Minimum 
Provinsi (UMP) dengan persentase 
sebesar 54,1%. Permasalahan 
penyakit Tuberkulosis Paru menjadi 
kental dengan aspek sosial ekonomi, 
karena dapat meningkatkan 
kemiskinan, kurang gizi, kepadatan 
hunian yang tinggi dan buruknya 
kualitas lingkungan sehingga 
meningkatkan risiko penularan 
infeksi. Kemiskinan menyebabkan 
lemahnya kemampuan keluarga 
dalam memenuhi kebutuhan 
makanan yang bergizi. Kemiskinan 
biasanya identik dengan lingkungan 
pemukiman yang padat dan kumuh 
sehingga menjadi tempat yang ideal 
untuk perkembangan dan 
penyebaran kuman penyakit. 
Keberadaan anggota rumah tangga 
yang sakit Tuberkulosis Paru aktif 
akan menginfeksi orang-orang yang 
berada disekitarnya (Azhar, 2013). 

5. Status Pekerjaan Subjek 
Penelitian 

Tabel 5 
Distribusi Jenis Pekerjaan Subjek 

 
Tabel 5 menunjukkan bahwa 

sebagian besar subjek penelitian 
memiliki pekerjaan sebagai pegawai 
swasta dengan persentase sebesar 
32,4%. Data tersebut juga 
menunjukkan bahwa sebagian besar 
subjek penelitian bekerja sebanyak 

33 subjek dengan persentase 
sebesar 89,2%, sedangkan subjek 
penelitian yang tidak bekerja 
sebanyak 4 subjek persentase 
sebesar 10,8%. Hal ini sejalan 
dengan hasil penelitian Azhar (2013) 
yang menyatakan bahwa penyakit 
Tuberkulosis Paru lebih banyak 
diderita oleh orang yang mempunyai 
pekerjaan. Aktivitas dan mobilitas 
yang tinggi akan memberikan 
kemungkinan yang lebih besar untuk 
kontak dengan orang lain, sehingga 
besar pula kemungkinan untuk 
tertular penyakit Tuberkulosis Paru 
terutama penyakit Tuberkulosis Paru 
BTA positif (Wahyuni, 2012).  

6. Perilaku Hidup Sehat Subjek 
Penelitian 

Tabel 6 
Distribusi Perilaku Hidup Sehat 

Subjek 

Perilaku 
Hidup 

Jumlah Persentase 

N % 

Tidak Sehat 
Sehat 

15 
22 

40,5 
59,5 

Jumlah 37 100 

 
 Tabel 6 menunjukkan bahwa 

perilaku hidup subjek penelitian 
sebagian besar termasuk dalam 
kategori sehat, yaitu sebesar 59,5%. 
Hal ini sejalan dengan hasil 
penelitian Azhar (2013) yang 
menyatakan bahwa penyakit 
Tuberkulosis Paru lebih banyak 
diderita oleh orang yang mempunyai 
pekerjaan. Aktivitas dan mobilitas 
yang tinggi akan memberikan 
kemungkinan yang lebih besar untuk 
kontak dengan orang lain, sehingga 
besar pula kemungkinan untuk 
tertular penyakit Tuberkulosis Paru 
terutama penyakit Tuberkulosis Paru 
BTA positif (Wahyuni, 2012). 

 Subjek penelitian paling 
banyak tidak memiliki kebiasaan 
olahraga, yaitu sebanyak 34 subjek 
dengan besar persentase 91,89%. 

Pekerjaan 
Jumlah Persentase 

N % 

PNS/POLRI/TNI 
Pegawai Swasta 

Pedagang/Wiraswasta 
Petani 
Buruh 
IRT 

Pelajar 

1 
12 
9 
4 
7 
3 
1 

2,7 
32,4 
24,3 
10,8 
18,9 
8,1 
2,7 

Jumlah 37 100 
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Pada penelitian ini sebagian besar 
subjek mengatakan tidak merokok 
walaupun dahulu pernah merokok 
lalu berhenti setelah terdiagnosis 
terkena penyakit Tuberkulosis Paru, 
tetapi masih ada subjek penelitian 
yang merokok, yaitu sebanyak 6 
subjek dengan persentase 16,22% 
dan ada juga yang merupakan 
perokok pasif. Perokok pasif paling 
banyak adalah subjek penelitian 
yang berjenis kelamin perempuan. 
Subjek penelitian yang merokok 
sebagian besar adalah laki-laki. 
Selain itu, sebagian besar subjek 
penelitian pernah memperoleh 
informasi tentang perilaku hidup 
sehat sebelum berobat di Balai 
Besar Kesehatan Paru Masyarakat 
Surakarta, terutama subjek 
penelitian yang berjenis kelamin 
perempuan. Subjek penelitian 
memperoleh informasi pada saat 
kegiatan masyarakat, seperti 
perkumpulan PKK dan pada saat 
memeriksakan diri ke puskesmas 
maupun ke dokter keluarga.  

7. Status Gizi Subjek Penelitian 
Tabel 7 

Distribusi Status Gizi Subjek 

Status Gizi 
Jumlah Persentase 

N % 

Kurang 
Normal 

14 
23 

37,8 
62,2 

Jumlah 37 100 

 
Tabel 7 menunjukkan bahwa 

status gizi subjek penelitian paling 
banyak dalam kategori normal, yaitu 
sebesar 62,2%. Keadaan status gizi 
dan penyakit infeksi merupakan 
pasangan yang terkait. Penderita 
infeksi sering mengalami anoreksia, 
penggunaan waktu yang berlebih, 
penurunan gizi atau gizi kurang akan 
memiliki daya tahan tubuh yang 
rendah dan sangat peka terhadap 
penularan penyakit. Pada keadaan 
gizi yang buruk, reaksi kekebalan 

tubuh akan menurun sehingga 
kemampuan dalam 
mempertahankan diri terhadap 
infeksi menjadi turun (Rusnoto, 
2008). 

8. Analisis Hubungan Tingkat 
Pendidikan dengan Status Gizi 

Tabel 8 
 Uji Hubungan Status Gizi 

Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 *Chi Square. 

Tabel 8 menunjukkan bahwa 
subjek penelitian dengan tingkat 
pendidikan dasar yang mempunyai 
status gizi kurang lebih sedikit dari 
subjek penelitian dengan tingkat 
pendidikan dasar yang mempunyai 
status gizi normal, yaitu sebanyak 7 
subjek dengan persentase sebesar 
41,2%. Subjek penelitian dengan 
tingkat pendidikan lanjut yang 
mempunyai status gizi normal lebih 
banyak dari subjek penelitian 
dengan tingkat pendidikan lanjut 
yang mempunyai status gizi kurang, 
yaitu sebanyak 13 subjek dengan 
persentase sebesar 65%, sehingga 
dapat dilihat subjek penelitian 
dengan tingkat pendidikan lanjut 
cenderung mempunyai status gizi 
yang normal. Hasil uji korelasi Chi 
Square (x2) dalam penelitian ini 
menunjukkan nilai p≥0,05 yaitu 
sebesar 0,699 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa tidak ada 
hubungan antara tingkat pendidikan 
dengan status gizi. 

 Tidak adanya hubungan 
antara tingkat pendidikan dengan 
status gizi dalam penelitian ini dapat 
disebabkan subjek penelitian ini 
merupakan pasien rawat jalan yang 

Tingkat 
Pendidikan 

Status Gizi 
p*  

Value 
Kurang Normal 

N % N % 

Dasar 7 41,2 10 58,8 
0,699 

Lanjut 7 35,0 13 65,0 
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telah menjalani pengobatan di Balai 
Besar Kesehatan Paru Masyarakat 
Surakarta. Oleh sebab itu, subjek 
penelitian memiliki wawasan yang 
baik sehingga pemilihan makanan 
dan asupan makan menjadi baik. 
Hal tersebut berpengaruh dalam 
peningkatan status gizi subjek 
penelitian. Selain itu, subjek 
penelitian yang memiliki status gizi 
kurang memperoleh tambahan 
makanan dari Balai Besar 
Kesehatan Paru Masyarakat 
Surakarta untuk memperbaiki status 
gizi. 

Hasil penelitian ini didukung 
dengan hasil penelitian dari 
Kartikasari (2011) yang menyatakan 
bahwa tidak ada hubungan antara 
tingkat pendidikan dengan status 
gizi. Hal ini menyatakan bahwa 
pendidikan baik belum tentu memiliki 
status gizi yang baik, karena 
pendidikan tidak hanya dapat 
diperoleh dari pendidikan formal saja 
tetapi juga diperoleh dari pendidikan 
informal. Pendidikan informal dapat 
diperoleh dari perkumpulan 
masyarakat, posyandu, atau arisan 
yang membahas masalah gizi dan 
juga keaktifan subjek dalam 
mengikuti penyuluhan yang 
berhubungan dengan perbaikan gizi. 
Selain dari pendidikan informal, 
pendidikan dapat pula didapatkan 
dari media lain, seperti majalah, 
koran, televisi, radio, dan 
sebagainya, sehingga dapat 
menambah pengetahuan  
(Kartikasari, 2011). 

 

 

 

 

 

9. Analisis Hubungan Tingkat 
Pendapatan dengan Status Gizi 

Tabel 9 
 Uji Hubungan Status Gizi 

Berdasarkan Tingkat Pendapatan 

 *Chi Square. 
 

Tabel 9 menunjukkan bahwa 
subjek penelitian dengan tingkat 
pendapatan di bawah Upah 
Minimum Provinsi (UMP) yang 
mempunyai status gizi kurang lebih 
sedikit dari subjek penelitian dengan 
pendapatan di atas Upah Minimum 
Provinsi (UMP) yang mempunyai 
status gizi normal lebih banyak dari 
subjek penelitian dengan tingkat 
pendapatan di atas Upah Minimum 
Provinsi (UMP) yang mempunyai 
status sebanyak 8 subjek dengan 
persentase 40%. Subjek penelitian 
dengan tingkat gizi kurang, yaitu 
sebanyak 11 subjek dengan 
persentase sebesar 64,7%, 
sehingga subjek penelitian dengan 
tingkat pendapatan di atas Upah 
Minimum Provinsi (UMP) cenderung 
mempunyai status gizi normal. Hasil 
uji korelasi Chi Square (x2) dalam 
penelitian ini menunjukkan nilai 
p≥0,05 yaitu sebesar 0,769 sehingga 
dapat disimpulkan bahwa tidak ada 
hubungan antara tingkat pendapatan 
dengan status gizi. Tidak adanya 
hubungan antara tingkat pendapatan 
dengan status gizi dapat disebabkan 
subjek penelitian yang 
pendapatannya tidak sesuai Upah 
Minimum Propinsi (UMP) tinggal 
bersama anggota keluarga yang 
memiliki pendapatan sendiri 
sehingga asupan makan subjek 
penelitian dapat terpenuhi sesuai 
dengan yang dianjurkan oleh 

Tingkat 
Pendapatan 

Status Gizi 
p* 

Value 
Kurang Normal 

N % N % 

Di Bawah 
UMP 

8 40,0 12 60,0 
0,769 

Di Atas UMP 6 35,3 11 64,7 
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petugas gizi di Balai Besar 
Kesehatan Paru Masyarakat 
(BBKPM) Surakarta sehingga dapat 
memperbaiki status gizi subjek 
penelitian. 

10. Analisis Hubungan Status 
Pekerjaan dengan Status Gizi 

Tabel 10 
Uji Hubungan Status Gizi 

Berdasarkan Status Pekerjaan 

Status 
Pekerjaan 

Status Gizi 
p* 

Value 
Kurang Normal 

N % N % 

Tidak 
Bekerja 

2 50,0 2 50,0 
0,625 

Bekerja 12 36,4 21 63,6 

*Fisher Exact. 
Tabel 10 menunjukkan 

bahwa subjek penelitian yang tidak 
bekerja mempunyai status gizi 
kurang dan normal memiliki jumlah 
yang sama, yaitu sebanyak 2 subjek 
dengan persentase sebesar 50%. 
Subjek penelitian yang bekerja 
mempunyai status gizi normal 
memiliki jumlah yang lebih banyak 
dari subjek penelitian yang bekerja 
mempunyai status gizi kurang, yaitu 
sebanyak 21 subjek dengan 
persentase sebesar 63,6%, 
sehingga dapat dilihat subjek 
penelitian yang bekerja cenderung 
mempunyai status gizi yang normal. 
Hasil uji korelasi Fisher Exact dalam 
penelitian ini menunjukkan nilai 
p≥0,05 yaitu sebesar 0,625 sehingga 
dapat disimpulkan bahwa tidak ada 
hubungan antara status pekerjaan 
dengan status gizi. 

Tidak adanya hubungan 
antara status pekerjaan dengan 
status gizi dapat disebabkan subjek 
penelitian yang tidak bekerja tinggal 
bersama anggota keluarga yang 
memiliki pekerjaan atau bekerja. 
Oleh sebab itu, asupan makan 
subjek penelitian dapat terpenuhi 
sesuai dengan yang dianjurkan oleh 

petugas gizi di Balai Besar 
Kesehatan Paru Masyarakat 
(BBKPM) Surakarta, sehingga dapat 
memperbaiki status gizi subjek 
penelitian. Subjek penelitian yang 
bekerja tetapi tidak memiliki status 
gizi baik dapat disebabkan karena 
pasien yang mengalami penurunan 
status gizi. Penderita penyakit infeksi 
seperti penderita Tuberkulosis Paru 
sering mengalami anoreksia, 
sehingga rentan mengalami 
penurunan status gizi (Rusnoto, 
2008). 

11. Analisis Hubungan Perilaku Hidup 
Sehat dengan Status Gizi 

Tabel 11 
Uji Hubungan Status Gizi 

Berdasarkan Perilaku Hidup Sehat 

 *Chi Square. 
 Tabel 11 menunjukkan 

bahwa subjek penelitian dengan 
perilaku hidup tidak sehat 
mempunyai status gizi kurang lebih 
sedikit dari subjek penelitian dengan 
perilaku hidup tidak sehat 
mempunyai status gizi normal, yaitu 
sebanyak 4 subjek dengan 
persentase sebesar 26,7%. Subjek 
penelitian dengan perilaku hidup 
sehat mempunyai status gizi normal 
lebih banyak dari subjek penelitian 
dengan perilaku hidup sehat 
mempunyai status gizi kurang, yaitu 
sebanyak 12 subjek dengan 
persentase sebesar 54,5%, 
sehingga dapat dilihat subjek 
penelitian dengan perilaku hidup 
sehat cenderung mempunyai status 
gizi yang normal. Hasil uji korelasi 
Chi Square (x2) dalam penelitian ini 
menunjukkan nilai p≥0,05 yaitu 

Perilaku 
Hidup 

Status Gizi 
p*  

Value 
Kurang Normal 

N % N % 

Tidak 
Sehat 

4 26,7 11 73,3 
0,247 

Sehat 10 45,5 12 54,5 
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sebesar 0,247 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa tidak ada 
hubungan antara perilaku hidup 
sehat dengan status gizi. 

Tidak adanya hubungan 
antara perilaku hidup sehat dengan 
status gizi dalam penelitian ini dapat 
disebabkan subjek penelitian ini 
merupakan pasien rawat jalan yang 
telah menjalani pengobatan di Balai 
Besar Kesehatan Paru Masyarakat 
(BBKPM) Surakarta. Balai Besar 
Kesehatan Paru Masyarakat 
(BBKPM) Surakarta juga merupakan 
pusat rujukan dan subjek penelitian 
pernah mendapatkan informasi 
tentang perilaku hidup sehat 
sehingga subjek penelitian memiliki 
wawasan yang baik. Hal tersebut 
berpengaruh dalam peningkatan 
status gizi karena pemilihan 
makanan dan asupan makan subjek 
penelitian menjadi baik. Selain itu, 
subjek penelitian yang memiliki 
status gizi kurang memperoleh 
tambahan makanan dari Balai Besar 
Kesehatan Paru Masyarakat 
(BBKPM) Surakarta untuk 
memperbaiki status gizi.  

Hasil penelitian ini didukung 
dengan hasil penelitian Gabriel 
(2008) yang menunjukkan bahwa 
perilaku hidup bersih dan sehat tidak 
berhubungan nyata dengan status 
gizi. Namun, hal ini berbeda dengan 
hasil penelitian Jayanti (2011) 
menunjukkan bahwa perilaku hidup 
bersih dan sehat (PHBS) dalam 
lingkungan keluarga berkorelasi 
positif dengan status gizi.  

 
 

KETERBATASAN PENELITIAN 

Subjek penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
pasien rawat jalan yang telah menjalani 
pengobatan di Balai Besar Kesehatan 
Paru Masyarakat (BBKPM) Surakarta 
dan subjek penelitian merupakan 
pasien rujukan, sehingga subjek 

penelitian mempunyai wawasan yang 
baik walaupun subjek penelitian adalah 
pasien baru karena subjek penelitian 
telah memperoleh informasi tentang 
penyakit Tuberkulosis Paru sebelum 
berobat di Balai Besar Kesehatan Paru 
Masyarakat (BBKPM) Surakarta. Selain 
itu, adanya peran anggota keluarga 
dalam memantau minum obat dan 
pemenuhan asupan makan subjek 
penelitian, sehingga mempengaruhi 
status gizi subjek penelitian saat 
pengambilan data. 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian 
hubungan antara kondisi sosial 
ekonomi dan perilaku hidup sehat 
dengan status gizi pasien Tuberkulosis 
Paru di Balai Besar Kesehatan Paru 
Masyarakat (BBKPM) Surakarta 
diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Karakteristik subjek penelitian 
sebagian besar memiliki umur 26 – 
45 tahun, yaitu sebanyak 18 subjek 
(48,65%) dan sebagian besar 
berjenis kelamin laki-laki sebanyak 
27 subjek (73,0%). 

2. Tingkat pendidikan subjek 
penelitian sebagian besar adalah 
tingkat pendidikan lanjut sebanyak 
20 subjek (54,1%). Subjek 
penelitian paling banyak 
merupakan tamatan Sekolah 
Menengah Atas (SMA) sebanyak 
14 subjek (37,8%). 

3. Tingkat pendapatan subjek 
penelitian sebagian besar di bawah 
Upah Minimum Provinsi (UMP), 
yaitu sebanyak 20 subjek (54,1%). 

4. Subjek penelitian sebagian besar 
bekerja, yaitu sebanyak 33 subjek 
(89,2%). Subjek penelitian paling 
banyak bekerja sebagai pegawai 
swasta sebanyak 12 subjek 
(32,4%). 

5. Perilaku hidup subjek penelitian 
sebagian besar termasuk dalam 
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kategori sehat, yaitu sebanyak 22 
subjek (59,5%). 

6. Status gizi subjek penelitian paling 
banyak dalam kategori normal, 
yaitu sebanyak 23 subjek (62,2%).  

7. Tidak ada hubungan antara tingkat 
pendidikan, tingkat pendapatan, 
status pekerjaan, dan perilaku 
hidup sehat dengan status gizi 
dengan nilai p≥0,05. 

 
SARAN 

Bagi institusi terkait, yaitu Balai 
Besar Kesehatan Paru Masyarakat 
Surakarta diharapkan memberikan 
motivasi terhadap perilaku hidup pasien 
Tuberkulosis Paru untuk menghindari 
perilaku-perilaku yang dapat 
memperburuk kondisi pasien 
Tuberkulosis Paru, seperti kebiasaan 
merokok, sehingga dapat mencegah 
kekambuhan penyakit dan membantu 
mempercepat penyembuhan. Selain itu, 
penelitian selanjutnya diharapkan dapat 
melakukan penelitian lebih lanjut untuk 
mengetahui variabel lain seperti asupan 
makanan, ketersediaan pangan, 
budaya, pengetahuan tentang gizi, 
kebersihan lingkungan dan fasilitas 
pelayanan kesehatan yang diduga 
berpengaruh terhadap status gizi pada 
pasien Tuberkulosis Paru. 
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