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ABSTRAK 

Penyakit yang dapat disebabkan karena faktor perilaku dan lingkungan 
adalah penyakit tuberkulosis (TB). Tuberkulosis (TB) adalah penyakit infeksi 
yang pada umumnya menyerang jaringan paru oleh Mycobacterium tuberkulosis. 
Berdasarkan observasi kondisi pemukiman di Kecamatan Mulyorejo sangat padat 
dan sanitasinya kurang baik, hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya 
penyakit berbasis lingkungan salah satunya adalah penyakit tuberkulosis (TB) 
paru. 

Penelitian ini termasuk penelitian observasional, desain penelitian yang 
digunakan adalah studi kasus kontrol. Analisis data yang digunakan adalah uji 
chi-square. Sampel diambil dengan cara purposive sampling dengan besar 
sampel sebanyak 5 orang penderita TB paru dan 10 orang bukan penderita TB 
paru. Pengumpulan data dengan wawancara, untuk sampel lingkungan dengan 
lembar observasi, dan pengambilan sampel udara menggunakan Haz-Dust model 
EPAM-5000 untuk diperiksa bakteri Mycobakterium tuberculosis di 
Laboratorium. 
 Hasil penelitian menunjukkan dari  5 responden penderita TB paru 
sebanyak 4 (80%) rumah tidak memenuhi syarat, dari 10 responden bukan 
penderita TB paru sebanyak 6 (60%) rumah tidak memenuhi syarat. Hasil 
penilaian perilaku dari 5 responden penderita TB paru sebanyak 5 (100%) orang 
memiliki perilaku yang buruk, dari 10 responden bukan penderita TB paru 
sebanyak 5 (50%) orang memiliki perilaku yang buruk. Hasil pemeriksaan 
bakteri Mycobacterium tuberculosiss pada 5 rumah penderita TB paru yang 
positif sebanyak 2 (40%) rumah,  dan pemeriksaan bakteri Mycobacterium 
tuberculosiss  pada 10 rumah bukan penderita TB paru yang positif sebanyak 2 
(20%) rumah. Kondisi fisik rumah merupakan faktor risiko terjadinya TB paru 
(OR=2,667), sikap responden merupakan faktor risiko terjadinya TB paru 
(OR=36,000), dan keberadaan Mycobacterium tuberkulosis merupakan faktor 
risiko terjadinya TB paru (OR=2,667) 

Kondisi fisik rumah, sikap, dan keberadaan Mycobacterium tuberkulosis 
merupakan faktor risiko terhadap terjadinya TB paru. Disarankan perlu adanya 
penelitian lanjutan dengan menggunakan sampel yang lebih banyak dan perlu 
penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan bakteri  
Mycobacterium tuberculosis ada di dalam rumah responden baik penderita 
maupun bukan penderita. 
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