
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Kondisi sanitasi lingkungan yang buruk dapat menjadi media 

penularan penyakit. Terjadinya penyakit berbasis lingkungan disebabkan 

karena adanya interaksi antara manusia dengan lingkungan. Terutama 

lingkungan rumah yang mana masyarakat menghabiskan banyak waktunya di 

rumah. Apabila sanitasi lingkungan rumah tidak diperhatikan, maka 

berpotensi menimbulkan suatu penyakit. Menurut Achmadi (2011) beberapa 

penyakit berbasis lingkungan diantaranya, Infeksi Saluran Pernapasan Akut 

(ISPA), diare, malaria, Demam Berdarah Dengue (DBD), Tuberkulosis (TB), 

kecacingan, dan penyakit kulit.  

Tuberkulosis masih menjadi masalah utama kesehatan masyarakat. 

Penyakit tersebut sering dihubungkan dengan lingkungan yang kumuh. 

Terdapat peningkatan kasus TB yang sejalan dengan tingginya proporsi 

rumah kumuh, seperti di Provinsi Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat, Banten, Sumatera Utara, DKI Jakarta, dan Papua (Ditjen PP dan PL, 

2014). Faktor-faktor lingkungan rumah yang dapat mempengaruhi kejadian 

TB paru diantaranya ventilasi ruangan, kelembaban, suhu, pencahayaan, jenis 

lantai, ventilasi, jendela, dan tindakan membuka jendela.  

Prevalensi TB paru di Indonesia pada tahun 2013 sebesar 297 per 

100.000 penduduk. Target prevalensi TB paru tahun 2019 sebesar 245 per 
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100.000 penduduk (Kemenkes RI, 2015c). Sehingga perlu adanya 

peningkatan program pengendalian TB paru untuk mencapai target tersebut. 

Tahun 2014 ditemukan kasus baru BTA positif di Indonesia sebanyak 

176.677 kasus. Kasus tersebut mengalami penurunan bila dibandingkan 

dengan tahun 2013 sebesar 196.310 kasus dan tahun 2012 sebesar 202.301 

kasus (Kemenkes RI, 2015a).  

Jumlah kasus TB Paru tertinggi terdapat di tiga provinsi dari 34 

provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Ketiga provinsi 

tersebut merupakan penyumbang kasus TB paru di Indonesia hampir 40% 

(Kemenkes RI, 2015a). Jumlah kasus baru TB paru BTA positif di Jawa 

Tengah sebanyak 16.079 penderita, diantaranya 9.254 laki-laki dan 6.825 

perempuan (Kemenkes RI, 2014a). Angka Penemuan Kasus TB yang 

ternotifikasi (CNR) di Jawa Tengah tahun 2014 tertinggi di Kota Magelang 

dan terendah di Magelang, sedangkan Surakarta menduduki urutan keempat 

setelah Salatiga.  

Penanggulangan Tuberkulosis Paru di Surakarta masih menjadi salah 

satu sasaran strategis Dinkes Surakarta. Sasaran strategisnya adalah 

meningkatkan angka penemuan TB Paru dari tahun 2009 sebesar 76,2% 

menjadi 90% pada tahun 2015. Angka Penemuan Kasus TB Paru BTA +, 

Case Detection Rate (CDR) pada tahun 2013 sebanyak 292 kasus (53,74%). 

Angka tersebut menurun jika dibandingkan tahun 2012 sebesar 74,55% dan 

belum mencapai target pada tahun 2013 sebesar 80% pada tahun 2013 

(Dinkes Surakarta, 2014).  
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Berdasarkan data Dinas Kesehatan Surakarta tahun 2014, jumlah 

pasien TB paru di Surakarta sebanyak 319 kasus, diantaranya sebanyak 183 

kasus berobat di puskesmas dan sebanyak 136 kasus berobat di RS dan 

BBKPM Surakarta. Kota Surakarta terdiri dari lima kecamatan dan memiliki 

17 puskesmas. Berdasarkan data dari dinas kesehatan tersebut diketahui 

bahwa Puskesmas Sangkrah dan Puskesmas Banyuanyar  mempunyai jumlah 

kasus TB Paru BTA positif tertinggi yaitu sama-sama  23 kasus.  

Kondisi lingkungan rumah merupakan salah satu faktor risiko 

tuberkulosis paru. Puskesmas Sangkrah memiliki persentase rumah sehat 

terendah pada tahun 2014, yaitu 43,08% dari 6.594 rumah, sedangkan 

persentase rumah sehat tertinggi di Wilayah Kerja Puskesmas Penumping 

sebesar 95% dari 4.987 rumah.  Kasus TB paru di Wilayah Puskesmas 

Sangkrah juga mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebanyak 20 kasus.  

Berdasarkan survei pendahuluan melalui data hasil pemeriksaan sputum  yang 

tercatat di buku register TB ditemukan kasus TB paru BTA positif sebanyak 

24 kasus kurun waktu Januari-Desember 2015. Angka penemuan kasus TB 

Paru di Wilayah Kerja Puskesmas Sangkrah masih rendah pada tahun 2015, 

yaitu 59,22% dari target 80%. Sebagai upaya penanggulangan TB paru, 

puskesmas melakukan penyediaan genteng kaca kepada penderita dengan 

indikator keberhasilan angka kesembuhan sebesar 100%. Selain itu, 

puskesmas juga melakukan penyuluhan tentan TB paru dan pencegahnnya 

dengan capaian 22 kali (43,14%) dari target 51 kali.   
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Berdasarkan hasil survei pendahuluan diketahui bahwa Wilayah Kerja 

Puskesmas Sangkrah terletak di dekat TPA dan kawasan padat penduduk. 

Kondisi rumah berdempetan satu dengan lainnya. Sebagian penduduk tidak 

memiliki halaman rumah karena sempitnya lahan. Halaman rumah dapat 

brperan terhadap suhu dan kelembaban rumah. Beberapa responden memiliki 

lantai rumah yang kotor dan rusak, serta sebagian tidak memiliki lubang 

angin pada dinding sebagai ventilasi.    

Berdasarkan penelitian Kurniasari, dkk (2013) menyatakan bahwa ada 

hubungan antara kondisi sosial ekonomi (p = 0,001; OR = 74,7; CI = 13,9-

400), pencahayaan ruangan (p = 0,025; OR = 3,7; CI = 1,3-10,3), dan luas 

ventilasi (p = 0,005; OR = 5,2; CI = 1,7-15,9) dengan kejadian TB paru, serta 

tidak ada hubungan antara kelembaban ruangan, suhu ruangan, kepadatan 

hunian, riwayat kontak penderita, pengetahuan, sikap, dan kebiasaan merokok 

dengan kejadian TB Paru.  

Berdasarkan penelitian Syafri (2015) menyatakan bahwa ada 

hubungan yang bermakna antara pencahayaan (p = 0,003; OR = 8,125; CI = 

1,874-35,233) dengan kejadian TB paru dan tidak ada hubungan antara 

ventilasi, kelembaban, kepadatan hunian, jenis lantai, jenis dinding dengan 

kejadian TB paru. Berdasarkan penelitian Suherman, dkk (2014) menyatakan 

bahwa ada hubungan antara pencahayaan, kelembaban, dan kepadatan hunian 

dan tidak ada hubungan antara jenis lantai dengan kejadian TB paru di 

Wilayah Kerja Puskesmas Banyu Urip Kabupaten Purworejo.  
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Berdasakan hasil survei pendahuluan, dengan adanya kasus TB Paru 

tertinggi di Wilayah Kerja Puskesmas Sangkrah sebanyak 24 kasus dan hasil 

penelitian sebelumnya, maka perlu dilakukan mengenai Tuberkulosis Paru. 

Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti “Hubungan antara Kondisi Fisik 

Rumah dan Perilaku dengan Kejadian Tuberkulosis Paru di Wilayah Kerja 

Puskesmas Sangkrah Kota Tahun 2016.” 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan masalah bahwa “apakah ada 

hubungan antara kondisi fisik rumah dan perilaku dengan kejadian 

Tuberkulosis Paru di Wilayah Kerja Puskesmas Sangkrah Kota Surakarta 

Tahun 2016?” 

C. Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui hubungan antara jenis lantai  rumah dengan kejadian 

tuberkulosis paru di Wilayah Kerja Puskesmas Sangkrah Kota Surakarta 

Tahun 2016.  

2. Mengetahui hubungan antara keberadaan jendela kamar tidur dengan 

kejadian tuberkulosis paru di Wilayah Kerja Puskesmas Sangkrah Kota 

Surakarta Tahun 2016.  

3. Mengetahui hubungan antara ventilasi rumah dengan kejadian 

tuberkulosis paru di Wilayah Kerja Puskesmas Sangkrah Kota Surakarta 

Tahun 2016.  

4. Mengetahui  hubungan antara suhu dengan kejadian tuberkulosis paru di 

Wilayah Kerja Puskesmas Sangkrah Kota Surakarta Tahun 2016.  
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5. Mengetahui  hubungan antara kelembaban dengan kejadian tuberkulosis 

paru di Wilayah Kerja Puskesmas Sangkrah Kota Surakarta Tahun 2016.  

6. Mengetahui hubungan antara pencahayaan alamiah dengan kejadian 

tuberkulosis paru di Wilayah Kerja Puskesmas Sangkrah Kota Surakarta 

Tahun 2016.  

7. Mengetahui hubungan antara kepadatan hunian dengan kejadian 

tuberkulosis paru di Wilayah Kerja Puskesmas Sangkrah Kota Surakarta 

Tahun 2016.  

8. Mengetahui hubungan antara tindakan membuka jendela dengan  

kejadian tuberkulosis paru di Wilayah Kerja Puskesmas Sangkrah Kota 

Surakarta Tahun 2016.  

9. Mengetahui hubungan antara perilaku meludah dengan  kejadian 

tuberkulosis paru di Wilayah Kerja Puskesmas Sangkrah Kota Surakarta 

Tahun 2016.  

D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Puskesmas Sangkrah 

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan  dalam program 

pemberantasan dan penanggulangan tuberkulosis paru terutama untuk 

melakukan perencanaan dan evaluasi program.  

2. Bagi Masyarakat atau Responden 

Menambah pengetahuan masyarakat tentang tuberkulosis paru dan faktor 

kondisi fisik rumah yang berhubungan dengan penularan Tb paru dan 

upaya pencegahannya.  
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Sebagai pertimbangan dan pengembangan untuk melakukan penelitian 

yang terkait dengan tuberkulosis paru.  

 

 


