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ABSTRAK 

 

ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENULARAN 

TB PARU DI PUSKESMAS SAWAH PULO KECAMATAN SEMAMPIR 

KOTA SURABAYA 

 

ANALISIS DESKRIPTIF 

 

Oleh: Lailatul Mafula 

 

Tuberkulosis paru (TBparu) merupakan suatu penyakit menular yang 

disebabkan oleh basil Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini menyebar di 

udara ketika orang-orang yang sakit dengan TB paru mengeluarkan bakteri, 

misalnyabatuk. Secara keseluruhan, perbandingan yang relatif kecil antara 5-15% 

dari perkiraan 2-3 milyar orang yang terinfeksi M. tuberculosis akan dapat 

berkembang menjadi penyakit TB selama hidup mereka.Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan penularan TB paru. 

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan Pendekatan cross-sectional 

yang melibatkan sebanyak 23 responden di Puskesmas Sawah Pulo. Teknik 

pengambilan sampel adalah purposive sampling. Variabel independennya adalah 

kepadatan penghuni rumah, kelembaban, ventilasi, pencahayaan rumah, lantai, 

suhu, dan perilaku pencegahan penularan TB paru. Variabel dependennya adalah 

penularan TB paru. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner, 

wawancara, observasi dan pengukuran fisik. Data kemudian dianalisis dengan 

menggunakan uji chi square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan 

antara kepadatan penghuni rumah (p=0,002), kelembaban rumah (p=0,002), 

pencahayaan sinar matahari rumah (p=0,002), suhu ruangan rumah (p=0,021), dan 

perilaku pencegahan penularan TB paru (p=0,027) dengan penularan TB paru. 

Ventilasi (p=0,295) dan lantai (p=0,493) tidak mempunyai hubungan yang 

signifikan dengan penularan TB paru.Penelitian ini ada 5 faktor yang mempunyai 

hubungan yang signifikan dengan penularan TB paru. Penderita TB paru perlu ada 

upaya peningkatan perilaku pencegahan untuk mencegah penularan TB paru ke 

anggota keluarga yang lain.  
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