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ABSTRAK 

Flu burung telah menjadi perhatian masyarakat karena telah mengakibatkan banyak korban 

baik unggas maupun manusia. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara 

faktor lingkungan fisik dan perilaku masyarakat dengan kejadian suspek flu burung di Dusun 

Kendal Lor Desa Jatipuro Karanganyar. Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional 

dengan rancangan case control. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penduduk yang 

tinggal di Dusun Kendal Lor. Pemilihan sampel dengan perbandingan kasus dan kontrol 

adalah 1 : 2, dengan kasus sebanyak 17 orang dan kontrol sebanyak 34 orang. Teknik uji 

statistik menggunakan uji Chi Square dan uji Fisher’s Exact. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa ada hubungan antara kepemilikan kandang dengan kejadian suspek flu burung 

(p=0,023; OR=0,160; 95% CI= 0,030-0,870), tidak ada hubungan antara jarak kandang 

dengan kejadian suspek flu burung (p=1,000), ada hubungan antara kebersihan kandang 

unggas dengan kejadian suspek flu (p=0,032), ada hubungan antara kejadian unggas mati 

mendadak dengan kejadian suspek flu burung (p=0,021; OR=5,921; 95% CI=1,168-30,019), 

ada hubungan antara memelihara unggas di rumah dengan kejadian suspek flu burung 

(p=0,045; OR=0,177; 95% CI= 0,038-0,834), ada hubungan antara kontak langsung dengan 

unggas mati mendadak dengan kejadian suspek flu burung (p= 0,019; OR=9,905; 95% 

CI=1,171-83,799), ada hubungan antara cuci tangan menggunakan deterjen dengan kejadian 

suspek flu burung di Dusun Kendal Lor Desa Jatipuro Karanganyar (p=0,024; OR= 0,135; 

95% CI= 0,023-0,787). 

Kata Kunci : Faktor Lingkungan Fisik, Perilaku Masyarakat, Suspek Flu Burung 

 

ABSTRACT 

Bird flu has become public attention because it has caused many casualties both poultry and 

humans. The purpose of this study is to find out the relationship between the physical 

environment factors and behavioral of the community with suspected bird flu incidence in 

Kendal Lor Hamlet, Jatipuro Village Karanganyar. This research is an observational study 

with case control design. The population in this research was  all populations who lived in 

Kendal Lor Hamlet. The selection of the sample with a proportion of cases and controls was 

1: 2, for case group as many as 17 people and control group as many as 34 people. 

Techniques of statistical tests using Chi Square test and Fisher’s Exact test. The results 

showed that there is a relationship between the ownership of the cage with suspected bird flu 

incidence (p=0.023; OR=0.160; 95%CI=0.030-0.870), no relationship between the distance 

the bird cage with suspected bird flu incidence (p=1.000), there is a relationship between 

hygiene of poultry cages with suspected influenza incidence (p=0.032), there is a relationship 

between the incidence of poultry who died suddenly with suspected bird flu incidence 
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(p=0.021; OR=5.921; 95%CI=1.168-30.019), there is a relationship between poultry at 

home with suspected bird flu incidence (p=0.045; OR=0.177; 95%CI=0.038-0.834), there is 

a relationship between direct contact with poultry who died suddenly with suspected bird flu 

incidence (p=0.019; OR= 9.905; 95%CI=1.171-83.799), there is a relationship between 

hand-washing using a detergent with suspected bird flu incident in Kendal Lor hamlet 

Jatipuro village Karanganyar   (p=0.024;OR=0.135;95%CI=0.023-0.787). 

Keywords : Physical Environment Factors, Behavior Of The Community, Suspect Bird 

Flu 
 

PENDAHULUAN 

       Flu burung telah menjadi perhatian yang luas bagi masyarakat karena telah 

mengakibatkan banyak korban baik unggas maupun manusia. Pelaporan kasus pertama yang 

menginfeksi manusia terjadi di Hongkong pada tahun 1997, yang kemudian menyebar ke 

Cina (seluruh Asia) hingga Eropa dan Afrika. Secara global terdapat sekitar 15 negara yang 

melaporkan  kasus flu burung (H5N1) pada manusia (WHO, 2013). 

 Berdasarkan laporan resmi World Health Organitation (WHO) jumlah kasus flu 

burung pada manusia di wilayah Asia Tenggara yang dilaporkan sejak awal tahun 2004 

sampai 31 Desember 2013 adalah sebanyak 228 kasus dengan 181 kematian atau Case 

Fatallity Rate (CFR) sebesar 79,38% (WHO, 2013). Flu burung pertama kali masuk ke 

wilayah ASEAN pada tahun 2003 melalui negara Vietnam (3 kasus 3 kematian). Kemudian 

pada tahun 2004 jumlah kasus meningkat menjadi 46 dengan 32 kematian (CFR = 69,56%) 

(Kemenkes RI, 2013). 

 Pada akhir tahun 2005 jumlah penderita dan negara yang terinfeksi flu burung terus 

bertambah menjadi 90 orang dengan 38 kematian (CFR = 42,22%). Walaupun jumlah kasus 

flu burung terus menurun ditahun-tahun berikutnya, tetapi tidak demikian dengan angka 

kematiannya. Sampai dengan akhir tahun 2012, terdapat 6 negara di wilayah ASEAN telah 

terinfeksi flu burung (Kemenkes RI, 2013). Pada tahun 2012 CFR kasus flu burung di 

Indonesia naik menjadi 100% (9 kasus dengan 9 kematian) dari tahun sebelumnya. Jumlah 

konfirmasi kasus flu burung di Indonesia paling banyak dilaporkan pada tahun 2006 
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(Kemenkes RI, 2013). Berdasarkan laporan resmi WHO, sampai dengan April 2014 

konfirmasi kasus flu burung pada manusia di Indonesia tercatat sebanyak 195 kasus dengan 

163 kematian (WHO, 2014). Provinsi Jawa tengah merupakan provinsi dengan angka 

kematian kasus flu burung tertinggi pada tahun 2005 sampai 2012 dengan CFR sebesar 

92,3% dimana dari jumlah 13 kasus terdapat 12 kematian. (Kemenkes RI, 2013).  

 Berdasarkan laporan resmi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar 

(2013), diketahui bahwa jumlah kematian unggas karena penyakit flu burung di Kabupaten 

Karanganyar tahun 2013 sebanyak 11.578 ekor, dari data tersebut juga diketahui bahwa, pada 

bulan Maret 2014 terjadi kematian unggas positif flu burung di Dusun Kendal Lor Desa 

Jatipuro Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar dengan jumlah unggas yang mati 

sebanyak 275 ekor. Laporan terbaru Puskesmas Jatipuro sampai dengan 5 April 2014, 

terdapat kasus baru kematian unggas sebanyak 5 ekor di Dusun Kendal Lor (Puskesmas 

Jatipuro, 2014).  

 Sebagian besar unggas yang mati yakni ayam kampung. Berdasarkan data Puskesmas 

Jatipuro (2014), diketahui bahwa kematian unggas di Dusun Kendal Lor tahun 2014 berasal 

dari 15 peternakan rakyat yang ada di dusun tersebut atau merupakan peternakan sektor 4, 

yaitu masyarakat memelihara unggas di sekitar pemukiman dan tidak memiliki kandang 

tersendiri (backyard farm). Dari data tersebut juga diketahui terdapat 23 warga suspek flu 

burung dengan indikasi mengalami gejala klinis penyakit flu burung yaitu demam dengan 

suhu ≥ 38 °C, batuk, sakit tenggorokan, pilek dan sesak nafas, serta diketahui bahwa 

sebelumnya ada kemungkinan melakukan kontak langsung dengan unggas. 

 Faktor lingkungan berpengaruh sangat besar terhadap distribusi dan endemisitas flu 

burung. Keadaan lingkungan yang kotor karena masih terbatasnya pemahaman budaya hidup 

bersih dan sehat mendukung penyebaran berbagai jenis penyakit hewan diantaranya flu 
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burung (Akoso, 2009). Selain faktor lingkungan, penularan penyakit flu burung juga 

dipengaruhi oleh perilaku berisiko dari penduduk, yaitu peternak, penjual, dan pembeli yang 

tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) dan tidak melaporkan jika ada unggas yang 

mati mendadak dapat mempercepat penularan virus flu burung (Sukoco dan Pranata, 2012). 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara faktor lingkungan fisik dan 

perilaku masyarakat dengan kejadian suspek flu burung di Dusun Kendal Lor Desa Jatipuro 

Karanganyar. 

METODE PENELITIAN 

 Jenis penelitian ini Observasional dengan rancangan penelitian kasus kontrol (Case 

Control). Lokasi penelitian ini  di Dusun Kendal Lor Desa Jatipuro Kabupaten Karanganyar 

yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2014. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

penduduk yang tinggal di Dusun Kendal Lor, yang terdiri dari 155 KK. Penelitian ini 

menggunakan perbandingan kasus kontrol yaitu 1:2, dengan jumlah kasus 17 dan kontrol  34. 

 Teknik pengambilan sampel pada kelompok kasus menggunakan Consecutive 

sampling dan pada kelompok kontrol menggunakan metode Simple Random Sampling (SRS) 

(acak sederhana). Analisis data meliputi, analisis univariat untuk mengetahui distribusi 

frekuensi dan persentase masing-masing variabel, baik variabel bebas ataupun variabel terikat 

dan analisis bivariat untuk melihat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat 

menggunakan uji Chi-Square dan uji Fisher’s Exact. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Karakteristik Responden 

       Distribusi umur responden untuk kelompok suspek flu burung terbanyak adalah pada 

kelompok umur 5-11 tahun dan 40-46 tahun, yaitu 4 orang (23,5%) responden pada 

masing-masing kelompok umur, sedangkan pada kelompok kontrol yang terbanyak 

terdapat pada kelompok umur 40-46 tahun dengan jumlah 10 orang (29,4%). Diketahui 
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bahwa, sebagian besar kelompok suspek flu burung dan kontrol adalah berjenis kelamin 

perempuan,  pada kelompok suspek flu burung yaitu sebanyak 10 orang (58,8%) lebih 

rendah dari kelompok kontrol, yaitu sebanyak 23 orang (67,6%). Tingkat pendidikan 

pada kelompok suspek flu burung, yaitu sebanyak 10 orang (58,8%) responden 

merupakan tamatan SD (Sekolah Dasar), sedangkan pada kelompok kontrol sepertiga 

responden merupakan tamatan SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan SMA (Sekolah 

Menengah Atas), yaitu sebanyak 11 orang (32,4%). Pekerjaan responden, yaitu sebanyak 

9 orang (52,9%) pada kelompok suspek flu burung dan sebanyak 18 orang (52,9%) 

responden pada kelompok kontrol sebagai petani. Berdasarkan status kepemilikan 

unggas, diketahui yang memelihara unggas pada kelompok suspek flu burung sebanyak 

11 orang (64,7%) responden lebih sedikit jika dibandingkan dengan kelompok kontrol, 

yaitu sebanyak 31 orang (91,2%) responden. 

B. Analisis Univariat 

 Tabel 1 menunjukkan, bahwa yang memiliki kandang unggas pada kelompok 

suspek flu burung hanya sebanyak 2 orang (18,2%) responden, sedangkan pada 

kelompok kontrol sebanyak 18 orang (58,1%). Berdasarkan kepemilikan kandang 

diketahui kondisi kandang unggas yang dimiliki oleh responden, yaitu semua 

kandang yang dimiliki responden pada kelompok suspek flu burung berjarak ≤ 25 meter 

(100%), begitu juga pada kelompok kontrol, yaitu sebanyak 16 responden (88,9%). 

Diketahui juga, bahwa semua kandang pada kelompok suspek flu burung dalam kondisi 

tidak bersih, terdapat sisa makanan dan kotoran unggas yang berserakan, yaitu sebanyak 

2 kandang (100%) dan pada kelompok kontrol,yaitu sebanyak 2 orang (11,1%) 

responden.   
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 Tabel 1 juga menunjukkan, sebanyak 15 orang (88,2%) responden pada kelompok 

suspek flu burung, dan 19 orang (55,9%) pada kelompok kontrol  menyatakan terdapat 

unggas mati mendadak di sekitar tempat tinggal. Responden yang melakukan kontak 

langsung dengan unggas mati mendadak, pada kelompok suspek flu burung, yaitu 

sebanyak 16 orang (94,1%) lebih banyak dibandingkan pada kelompok kontrol, yaitu 

sebanyak 21 orang (61,8%). Responden yang mencuci tangan menggunakan deterjen 

pada kelompok suspek flu burung, yaitu sebanyak 9 orang (56,2%) responden, 

sedangkan pada kelompok kontrol, yaitu sebanyak 19 orang (90,5%) responden  

Tabel 1.  Hasil Analisis Pada Kelompok Suspek Flu Burung dan Kontrol 

Kepemilikan Kandang Unggas 

Suspek 

Flu 

Burung 

Kontrol P 

value 
OR 95%CI 

(n) (%) (n) (%) 

Ya 2 18,2 18 58,1 0,023 0,160 0,030-0,870 

Tidak 9 81,8 13 41,9    

Jumlah 11 100 31 100    

Jarak Kandang      

≤ 25 meter 2 100 16 88,9 1,000 - - 

> 25 meter 0 0 2 11,1    

Jumlah 2 100 18 100    

Kebersihan Kandang      

Tidak Bersih 2 100 2 11,1 0,032 - - 

Bersih 0 0 16 88,9    

Jumlah 2 100 18 100    

Adanya Unggas Mati Mendadak      

Ya 15 88,2 19 55,9 0,021 5,921 1,168-30,019 

Tidak 2 11,8 15 44,1    

Jumlah 17 100 34 100    

Memelihara Unggas        

Ya 11 64,7 31 91,2 0,045 0,177 0,038-0,834 

Tidak 6 35,3 3 8,8    

Jumlah 17 100 34 100    

Kontak Langsung dengan 

Unggas Mati Mendadak 

    

Ya 16 94,1 21 61,8 0,019 9,905 1,171-83,799 

Tidak 1 5,9 13 38,2    

Jumlah 17 100 34 100    

Cuci Tangan Menggunakan 

Deterjen 

    

Ya 9 56,2 19 90,5 0,024 0,135 0,023-0,787 

Tidak 7 43,8 2 9,5    

Jumlah 16 100 21 100    
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C. Analisis Bivariat 

1. Hubungan antara Kepemilikan Kandang dengan Kejadian Suspek Flu Burung 

 Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa nilai p-value 0,023 < 0,05 sehingga Ho 

ditolak. Kesimpulannya adalah terdapat hubungan antara kepemilikan kandang 

dengan kejadian suspek flu burung. Nilai OR yang diperoleh yaitu sebesar (0,160) 

(95% CI= 0,030-0,870), sehingga dapat diartikan bahwa responden yang mempunyai 

kandang dapat menjadi faktor protektif atau mencegah sebesar 0,160 kali terjadinya 

suspek flu burung. 

 Menurut Suartha et al. (2011), mengkandangkan unggas merupakan salah satu 

langkah untuk memperkecil risiko penularan virus flu burung, dengan 

mengkandangkan unggas, maka memperkecil peluang penularan antara unggas 

dengan unggas lain, dengan mamalia ataupun dengan manusia. Menurut Monne et al. 

(2008) bahwa peternakan dengan sistem pemeliharaan diumbar (tidak dikandangkan) 

yang biasanya memiliki biosekuriti yang buruk berisiko tinggi terhadap penularan flu 

burung, karena ternak unggas itu mudah kontak antara unggas berlainan jenis dan 

manusia, dan sistem pemeliharaan diumbar menyebabkan virus flu burung tetap 

lestari di lingkungan. 

 Unggas yang tidak dikandangkan, ketika unggas tersebut terinfeksi dapat 

mengeluarkan virus flu burung melalui tinja, yang kemudian mengering dan hancur 

menjadi bubuk. Bubuk inilah yang dihirup, baik terhadap unggas maupun pada 

manusia yang bersinggungan langsung dengan ternak unggas (Yudhastuti dan 

Sudarmaji, 2006). 
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2. Hubungan antara Jarak Kandang dengan Kejadian Suspek Flu Burung 

 Diketahui bahwa nilai p-value 1,000>0,05 sehingga Ho diterima. Kesimpulannya 

adalah tidak terdapat hubungan antara jarak kandang unggas dengan kejadian suspek 

flu burung. Nilai 95%CI tidak muncul karena terdapat nilai cell yang kosong, pada 

kelompok suspek flu burung, hal ini karena sebanyak 2 orang (100%) responden 

memilik jarak kandang ≤ 25 meter. 

 Hasil penelitian ini memang tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Natsir et al. (2010), bahwa peternakan yang jarak kandangnya kurang dari 7 

meter berisiko 2,962 kali lebih besar untuk terjadinya flu burung, tetapi menurut 

Komnas FBPI (2009), dalam pengaturan tata letak rumah tempat tinggal, kandang 

unggas atau kandang hewan lain seharusnya berada dalam lokasi yang terpisah dan 

berjarak minimal 25 meter, sehingga dalam penelitian ini peneliti menggunakan jarak 

tersebut sebagai jarak minimal antara kandang unggas dan tempat tinggal responden. 

 Hasil penelitian ini memang menunjukkan tidak adanya hubungan antara jarak 

kandang dengan kejadian suspek flu burung di Dusun Kendal Lor Desa Jatipuro 

Karanganyar, tetapi masyarakat harus tetap mewaspadai penyebaran dan penularan 

penyakit flu burung tersebut. Salah satu hal yang terjadi pada masyarakat Dusun 

Kendal Lor adalah memilih untuk mengkandangkan unggas bersama dengan hewan 

lain seperti sapi atau kambing dalam satu kandang yang sama. Hal ini  perlu 

diwaspadai, karena sifat virus flu burung yang dapat bermutasi, dikhawatirkan virus 

tersebut juga dapat menular ke hewan ternak lain, sehingga menimbulkan strain virus 

baru yang lebih ganas dan membahayakan manusia. Jadi, sebaiknya masyarakat 

memisahkan kandang unggas dengan kandang hewan ternak lain sebagai tindakan 

pencegahan 
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3. Hubungan antara Kebersihan Kandang Unggas dengan Kejadian Suspek Flu 

Burung 

 Diketahui bahwa nilai p-value 0,032 < 0,05 sehingga Ho ditolak. Kesimpulannya 

adalah terdapat hubungan antara kebersihan kandang unggas dengan kejadian suspek 

flu burung. Nilai OR dan 95%CI tidak muncul karena terdapat nilai cell yang kosong 

pada kelompok suspek flu burung, hal ini karena sebanyak 2 orang (100%) responden 

memiliki kandang yang tidak bersih. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian 

Natsir et al. (2010), bahwa peternakan yang lingkungan sekitar kandangnya kurang 

bersih berisiko 2,460 kali lebih besar untuk terjadinya flu burung dibandingkan 

peternakan yang lingkungan sekitar kandangnya bersih.  Hasil penelitian Budiman 

(2009) juga mununjukkan, bahwa semakin bersih kandang ternak maka peluang 

terinfeksi penyakit flu burung semakin kecil. 

 Menurut Budiman (2009), kandang ternak merupakan tempat hidup golongan 

unggas (ayam). Setiap hari ayam mengeluarkan kotoran yang merupakan sumber 

penularan virus H5N1, dan penularan dari unggas ke manusia juga dapat terjadi jika 

manusia menghirup udara yang mengandung virus flu burung, hal itu berarti H5N1 

yang berada di kotoran unggas melalui lingkungan udara dapat menginfeksi manusia. 

Sejalan dengan pendapat Jacob et al (2003), bahwa sanitasi yang kurang baik berisiko 

menyebarkan virus flu burung ke unggas lain dan lingkungan. 

 Kewaspadaan terhadap penyebaran penyakit flu burung harus ditingkatkan. Pada 

penelitian ini, meskipun nilai OR tidak muncul, tetapi diketahui bahwa kebersihan 

kandang merupakan faktor risiko, dimana kebersihan kandang perlu dilakukan secara 

berkelanjutan sebagai tindakan pencegahan untuk terjadinya suspek flu burung, 

khususnya bagi masyarakat yang memiliki kandang unggas. 
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4. Hubungan antara Adanya Unggas Mati Mendadak dengan Kejadian Suspek 

Flu Burung 

 Diketahui bahwa nilai p-value 0,021<0,05 sehingga Ho ditolak. Kesimpulannya 

adalah terdapat hubungan antara adanya unggas mati mendadak dengan kejadian 

suspek flu burung. Diketahui bahwa kejadian unggas mati mendadak terjadi di 

sekitar tempat tinggal responden baik pada kelompok suspek flu burung maupun 

pada kelompok kontrol Nilai OR yang diperoleh yaitu sebesar (5,921) (95% 

CI=1,168-30,019), sehingga dapat diartikan bahwa adanya unggas mati di sekitar 

tempat tinggal responden berisiko sebesar 5,921 kali untuk terjadinya suspek flu 

burung. 

 Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Pracoyo (2010), bahwa adanya 

unggas mati mendadak mempunyai risiko terjadi infeksi avian influenza A (H5N1) 

sebesar 5,934 kali dibandingkan kontrol. Menurut Suartha et al. (2011), unggas mati 

mendadak merupakan subindikator utama masyarakat memahami ciri-ciri ayam 

terinfeksi virus flu burung. Unggas yang mati mendadak karena terinfeksi flu burung, 

jelas mengandung virus yang dapat menularkan penyakit (Pracoyo et al., 2012). 

5. Hubungan antara Memelihara Unggas dengan Kejadian Suspek Flu Burung 

 Diketahui bahwa nilai p-value 0,045<0,05 sehingga Ho ditolak. Kesimpulannya 

adalah terdapat hubungan antara memelihara unggas di rumah dengan kejadian 

suspek flu burung. Dimana sebagian besar responden memelihara unggas yaitu jenis 

ayam rakyat/buras, yang sering disebut dengan ayam kampung baik pada kelompok 

kasus maupun pada kelompok kontrol. Nilai OR yang diperoleh yaitu sebesar 

(0,177) (95% CI= 0,038-0,834), seseorang yang memelihara unggas di rumah dapat 

mencegah sebesar 0,177 kali terjadinya suspek flu burung 
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 Penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Pracoyo (2010), bahwa 

memelihara unggas di rumah mempunyai risiko terjadi infeksi avian influenza A 

(H5N1) sebesar 11,769 kali. Hal tersebut dapat terjadi karena, dari 11 orang (64,7%) 

responden yang memelihara unggas pada kelompok suspek flu burung diketahui 

yang melakukan cuci tangan menggunakan deterjen, yaitu sebanyak 9 orang (56,2%) 

responden, dan pada kelompok kontrol dari 31 orang (91,2%) responden yang 

memelihara unggas yang melakukan cuci tangan menggunakan deterjen, yaitu 

sebanyak (90,5%) responden, sehingga diketahui bahwa sebagian besar responden 

yang memelihara unggas juga mencuci tangan mereka menggunakan deterjen, 

meskipun menurut Fadilah et al. (2013) virus dapat menyebar melalui udara atau 

lingkungan yang tercemar virus tersebut, sehingga virus dapat menyebar ke daerah 

tempat tinggal penjamah unggas, tetapi masyarakat yang memelihara unggas di 

Dusun Kendal Lor Desa Jatipuro Karanganyar sudah melakukan salah satu tindakan 

pencegahan penularan dan penyebaran virus flu burung yaitu mencuci tangan dengan 

deterjen. 

6. Hubungan antara Kontak Langsung dengan Unggas Mati Mendadak dengan 

Kejadian Suspek Flu Burung 

Diketahui bahwa nilai p-value 0,019<0,05 sehingga Ho ditolak. 

Kesimpulannya adalah terdapat hubungan antara kontak langsung dengan unggas 

mati mendadak dengan kejadian suspek flu burung. Nilai OR  yang diperoleh yaitu 

sebesar (9,905) (95% CI= 1,171-83,799), sehingga dapat diartikan bahwa responden 

yang kontak langsung dengan unggas mati mendadak berisiko 9,905 kali untuk 

terjadinya suspek flu burung. 
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 Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Pracoyo (2010), bahwa penderita 

yang mempunyai riwayat kontak dengan unggas atau ayam mati mendadak 

mempunyai risiko terjadi infeksi avian influenza A H5N1 sebesar 11 kali 

dibandingkan dengan kontrol. Menurut Yudhastuti dan Sudarmaji (2006), penularan 

dari unggas ke manusia terjadi jika seseorang melakukan kontak langsung seperti 

memelihara atau menyembelih dan tinggal di sekitar unggas yang terinfeksi flu 

burung. Kedekatan manusia dan unggas salah satu faktor timbulnya genetic 

reassortment. 

 Menurut Suartha et al. (2011), untuk mencegah terinfeksi virus flu burung salah 

satunya adalah tidak menyentuh unggas sakit. Untuk itu responden harus mengetahui 

dan mampu membedakan antara unggas sakit (terinfeksi flu burung) dan unggas 

sehat (tidak terinfeksi flu burung), dari ciri-ciri yang terlihat pada unggas 

7. Hubungan antara Cuci Tangan Menggunakan Deterjen dengan Kejadian 

Suspek Flu Burung 

 Diketahui bahwa nilai p-value 0,024<0,05 sehingga Ho ditolak. Kesimpulannya 

adalah terdapat hubungan antara kebiasaan cuci tangan dengan deterjen dengan 

kejadian suspek flu burung. Nilai OR yang diperoleh yaitu sebesar (0,135) (95% 

CI=0,023-0,787), sehingga dapat diartikan bahwa responden yang mencuci tangan 

dengan deterjen menjadi faktor protektif atau mencegah sebesar 0,135 kali terjadinya 

suspek flu burung.  

 Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Priyana (2008), bahwa responden 

yang mempunyai kebiasaan cuci tangan tidak menggunakan deterjen berisiko 

terkena influenza A 4,02 kali dibandingkan dengan responden yang mencuci tangan 

dengan deterjen. Penggunaan deterjen dinilai efektif, karena menurut Direktorat 
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Keswan (2012), deterjen dapat merusak lapisan lemak ganda pada selubung virus. 

Kerusakan selubung virus ini mengakibatkan virus influenza menjadi tidak infektif 

lagi. Faktor lain adalah pH asam, nonisotonik dan kondisi kering. Senyawa ether atau 

sodium dodecylsulfate akan mengganggu amplop tersebut, sehingga merusak protein 

hemaglutinin dan neuraminidase. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Ada hubungan antara kepemilikan kandang dengan kejadian suspek flu burung  

2. Tidak ada hubungan antara jarak kandang dengan kejadian suspek flu burung  

3. Ada hubungan antara kebersihan kandang unggas dengan kejadian suspek flu 

burung  

4. Ada hubungan antara kejadian unggas mati mendadak dengan kejadian suspek 

flu burung  

5. Ada hubungan antara memelihara unggas di rumah dengan kejadian suspek flu 

burung  

6. Ada hubungan antara kontak dengan unggas mati mendadak dengan kejadian 

suspek flu burung 

7. Ada hubungan antara kebiasaan cuci tangan menggunakan deterjen dengan 

kejadian suspek flu burung  

B. Saran 

1. Bagi Masyarakat 

       Masyarakat sebaiknya mengkandangkan unggasnya, memperhatikan 

kebersihan kandang unggasnya, memisahkan kandang unggas dengan hewan lain 

seperti sapi, atau kambing, selain itu masyarakat perlu mewaspadai jika terjadi 
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kematian unggas mati mendadak di lingkungan, mengurangi kontak langsung 

dengan unggas, dan jika terlanjur kontak dengan unggas atau produknya harus 

mencuci tangan dengan deterjen. 

2. Bagi Puskesmas dan Dinas Kesehatan 

 a) Penanganan terhadap seseorang yang termasuk ke dalam suspek flu 

burung perlu mendapatkan perhatian khusus, salah satunya adalah harus 

dilakukannya pemeriksaan laboratorium setelah ditetapkannya seseorang 

menjadi suspek flu burung. b) Melakukan surveillance terhadap penularan dan 

penyebaran penyakit flu burung secara berkelanjutan. c) Bekerjasama dengan 

Dinas Peternakan Kabupaten Karanganyar dalam menyediakan disinfektan yang 

digunakan untuk menyemprot kandang unggas. d) Melakukan penyuluhan 

tentang flu burung melalui berbagai media agar masyarakat dapat mengetahui 

cara mencegah dan menanggulangi penyebaran dan penularan penyakit flu 

burung 

3. Bagi Peneliti lain 

       Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-

faktor lain yang berhubungan dengan kejadian suspek flu burung, misalnya 

faktor lingkungan fisik yang lain, seperti keadaan musim dan geografi, jarak 

rumah ke pasar unggas, lingkungan air yang mencakup sumber air rumah tangga, 

saluran limbah rumah tangga, dan saluran air limbah kotoran unggas, faktor 

lingkungan biologi seperti, keberadaan unggas liar dan sosial ekonomi seperti, 

jenis pekerjaan dan tempat pekerjaan. 
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