
ABSTRAK 

 

Komponen rumah dan lingkungannya yang tidak memenuhi syarat 
kesehatan merupakan faktor risiko sebagai sumber penularan berbagai macam 
jenis penyakit, khususnya jenis penyakit yang berbasis lingkungan. Akibat dari 
keadaan rumah yang tidak sehat akan menimbulkan dampak negatif terhadap 
kesehatan manusia itu sendiri dan dampak salah satunya yaitu penyakit Infeksi 
Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang masih merupakan salah satu masalah 
kesehatan masyarakat yang utama, terutama pada anak Balita yang rentan 
terhadap penyakit. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan kesehatan 
rumah dengan kejadian ISPA pada anak Balita di Wilayah Kerja Puskesmas 
Baamang I Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur. 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional, dilakukan secara cross 
sectional dan bersifat analitik. Sample penelitian adalah rumah yang memiliki 
anak Balita (usia 1 – 4  tahun) dengan responden ibu dari anak Balita tersebut 
sebesar 96 rumah. Subjek ditarik dari populasi dengan cara simple random 
sampling. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah status kesehatan rumah, 
komponen konstruksi rumah, komponen sarana sanitasi dan komponen perilaku 
penghuni. 

Dari hasil penelitian, terdapat hubungan antara komponen rumah (Chi 
Square p = 0,002) dengan koefisien Kontingensi sebesar 0,326, sarana sanitasi 
(Chi Square p = 0,000) dengan koefisien Kontingensi sebesar 0,375  , perilaku 
penghuni (Chi Square p = 0,005) dengan koefisien Kontingensi sebesar 0,275, dan 
status rumah ( Chi Square p = 0,000) dengan koefisien Kontingensi sebesar 0,358 
dengan kejadian ISPA pada anak Balita. Sedangkan dari empat variabel yang 
paling berpengaruh terhadap kejadian ISPA pada Balita adalah variabel perilaku 
penghuni (OR =  3,706) dan status rumah (OR = 6,476). 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas yang 
diteliti terdapat hubungan dengan kejadian ISPA pada anak Balita antara lain 
komponen rumah, sarana sanitasi, perilaku penghuni dan status kesehatan rumah. 
Disarankan pihak Puskesmas Baamang I Kecamatan Baamang Kabupaten 
Kotawaringin Timur untuk memberikan penyuluhan tentang kesehatan rumah 
untuk mengurangi resiko terjadinya penyakit ISPA teruatama pada anak Balita. 
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