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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang menular lewat udara yang 

disebabkan oleh bakteri gram-positif Mycobacterium tuberculosis (WHO, 2017). 

Sebagian besar kasus tuberkulosis lebih sering menyerang paru. Selain paru, 

tuberkulosis juga dapat menyerang organ lain seperti kelenjar limfe, pleura, tulang, 

sistem saraf pusat, saluran pencernaan, peritoneum, geritourinari, milier, dan pericard 

(Golden & Vikram, 2005). Tuberkulosis merupakan penyakit yang masih menjadi 

masalah kesehatan Indonesia maupun dunia hingga saat ini. Jika tidak diobati, 

tuberkulosis dapat menyebabkan kematian. 70% pengidap tuberkulosis yang memilih 

untuk tidak berobat meninggal dalam kurun waktu 10 tahun. Pada 5 tahun terakhir, 

tuberkulosis merupakan penyakit dengan angka kematian tertinggi setelah HIV/AIDS. 

Pada tahun 2016, tuberkulosis telah menginfeksi sekitar 10 juta orang dan bertanggung 

jawab atas kematian 1,3 juta orang dunia (WHO, 2017). 

Kasus tuberkulosis di Indonesia merupakan yang tertinggi kedua di dunia 

setelah India. Pada tahun 2016, kasus tuberkulosis baru dan relaps di Indonesia 

mencapai 360.565 penderita dari total 1,02 juta kasus tuberkulosis dengan angka 

insidens hingga 391 kasus/100.000 penduduk dan angka kematian mencapai 41 

/100.000 penduduk (WHO, 2017). Sementara angka notifikasi sebanyak 136/100.000 

penduduk dan angka keberhasilan pengobatan 85%. Target angka keberhasilan 

pengobatan Indonesia adalah  90% yang berarti bahwa angka keberhasilan pengobatan 

tersebut masih di bawah target (Kemenkes RI, 2017). 

Menurut data Kemenkes RI (2017), kasus tuberkulosis baru di Provinsi Jawa 

Timur merupakan yang tertinggi kedua setelah Jawa Barat. Pada tahun 2016, kasus 
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tuberkulosis paru di Provinsi Jawa Timur mencapai 47.478 penderita dengan kasus baru 

sebanyak 23.183 kasus. Sementara angka notifikasi di Jawa Timur sebesar 

121,5/100.000 penuduk dan angka kematian sebanyak 1,41/100.000 penduduk (Dinkes 

Provinsi Jawa Timur, 2017). Angka keberhasilan pengobatan di Jawa Timur adalah 

88% yang berarti masih di bawah target Indonesia sebanyak 90% (Kemenkes RI, 2017). 

Pada tahun 2016, penderita tuberkulosis paru di Surabaya sebanyak 5.428 

penderita dengan kasus baru sebanyak 2.382 kasus. Sementara angka notifikasi di Jawa 

Timur sebesar 189,3/100.000 penduduk dan angka kematian sebanyak 2,38/100.000 

penduduk. Angka keberhasilan pengobatan di Kota Surabaya adalah 83,35 yang berarti 

juga masih di bawah target Indonesia sebanyak 90% (Dinkes Kota Surabaya, 2017).  

Puskesmas Sawahan adalah salah satu dari 63 puskesmas dari 31 Kecamatan di 

Kota Surabaya. Wilayah kerja Puskesmas Sawahan adalah salah satu puskesmas yang 

wilayah kerjanya di Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. Berdasar pada data Dinkes 

Kota Surabaya (2017), pada tahun 2016, penduduk di wilayah kerja Puskesmas 

Sawahan adalah sebanyak 55.980 orang. Total penderita tuberkulosis paru di 

Puskesmas Sawahan berdasar pada data Dinkes Kota Surabaya (2017), pada tahun 

2016, sebanyak 76 penderita dan 66 (86,8%) diantaranya merupakan kasus tuberkulosis 

paru baru (dari 639 suspek). Pada tahun 2016, terdapat 92,43% atau 92.03 rumah dari 

30.054 rumah di wilayah kerja Puskesmas Sawahan yang masuk ke dalam kriteria 

rumah sehat. Presentase tersebut di atas target rumah sehat 80%. Namun, penderita 

tuberkulosis paru baru di wilayah kerja Puskesmas Sawahan termasuk yang tertinggi 

kedua di Kota Surabaya setelah wilayah kerja Puskesmas Perak Timur. 

Menurut Teori John Gordon, timbulnya suatu penyakit didasari pada 3 aspek 

yang sangat berpengaruh, yaitu host (penjamu/inang), agent (penyakit), environment 

(lingkungan). Ketiga faktor ini disebut segitiga epidemiologi (epidemological triangle). 
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Ketiga aspek ini haruslah seimbang. Jika muncul ketidakseimbangan di antaranya, 

maka seseorang bisa menjadi sakit. Namun kenyataannya, dalam buku Pedoman 

Nasional Pengendalian Tuberkulosis keluaran Kemenkes RI (2014), yang sering 

dibahas adalah pencegahan dari faktor agent (obat antituberkulosis) dan host (vaksinasi 

BCG). Namun, jarang ada pencegahan dari sisi environment. 

Peraturan pembangunan rumah sudah diatur dalam Undang-undang Republik 

Indonesia no. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan dijelaskan lebih lanjut 

dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 36 tahun 2005 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia no. 28 tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung yang akan diperiksa saat mengajukan Izin Membangun Bangunan (IMB)  

sesuai dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no. 24/PRT/M/2007 tentang 

Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung. 

Kriteria rumah sehat diatur dalam Keputusan Kementerian Kesehatan No. 829 

tahun 1999 tentang Persyaratan Perumahan yang menjelaskan bahwa rumah harus 

ditinjau dari beberapa aspek, yaitu dari aspek bahan bangunan, komponen & penataan 

ruang rumah, pencahayaan, kualitas udara, ventilasi, binatang penular penyakit, air, 

penyimpanan makanan, limbah, dan kepadatan hunian rumah. Dalam penelitian ini, 

akan dibahas bagaimana hubungan beberapa aspek, yaitu aspek jenis lantai, jendela, 

ventilasi, kelembaban, suhu, pencahayaan, dan kepadatan hunian berpengaruh terhadap 

penularan penyakit tuberkulosis. 

Berdasarkan penelitian Susanti dkk. (2016) di Puskesmas Sangkrah Kota 

Surakarta, ada hubungan antara kondisi fisik lingkungan jenis lantai, jendela kamar 

tidur, dan pencahayaan alamiah dengan kejadian tuberkulosis paru, tetapi tidak ada 

hubungan antara ventilasi rumah, suhu rumah, kelembaban rumah, kepadatan hunian, 

tindakan membuka jendela, dan perilaku meludah dengan kejadian tuberkulosis paru. 
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Berdasarkan penelitian Rosiana (2013) di Puskesmas Kedungmangu Kota Semarang, 

ada hubungan yang signifikan antara jenis lantai, jenis dinding, intensitas pencahayaan, 

kelembaban dengan kejadian tuberkulosis paru, namun tidak ada hubungan antara 

kepadatan hunian ruang tidur, luas ventilasi dan suhu dengan kejadian tuberkulosis 

paru. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan dan dengan terdapatnya kasus 

tuberkulosis paru di Puskesmas Sawahan sebanyak 76 kasus & 66 diantaranya adalah 

kasus tuberkulosis paru baru dan hasil penelitian sebelumnya, maka diperlukan adanya 

penelitian tentang penularan tuberkulosis paru yang berhubungan dengan lingkungan. 

Menurut penelitian Firdaus (2016), Kecamatan Sawahan adalah daerah rawan tinggi 

tuberkulosis paru. Faktor lingkungan berperan 54,281% dalam kejadian tuberkulosis di 

Kota Surabaya. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti “Hubungan antara Kondisi 

Fisik Rumah dengan Kejadian Tuberkulosis Paru di Puskesmas Sawahan Kota 

Surabaya.” 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Adakah hubungan antara keberadaan membuka jendela dengan kejadian 

tuberkulosis paru? 

2. Adakah hubungan antara kebiasaan membuka jendela dengan kejadian tuberkulosis 

paru? 

3. Adakah hubungan antara kepadatan hunian dalam rumah dengan kejadian 

tuberkulosis paru? 

4. Adakah  hubungan antara rasio antara luas ventilasi dengan luas bangunan dengan 

kejadian tuberkulosis paru? 

5. Adakah hubungan antara kelembaban dalam rumah dengan kejadian tuberkulosis 

paru? 
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6. Adakah hubungan antara suhu dalam rumah dengan kejadian tuberkulosis paru? 

7. Adakah hubungan antara pencahayaan alami dalam rumah dengan kejadian 

tuberkulosis paru? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Menganalisis adanya hubungan antara kondisi fisik rumah dengan kejadian 

penyakit tuberkulosis paru. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Membandingkan keberadaan jendela antara rumah pasien penderita 

tuberkulosis paru dengan rumah nonpenderita tuberkulosis paru. 

2. Membandingkan kebiasaan membuka jendela antara rumah pasien penderita 

tuberkulosis paru dengan rumah nonpenderita tuberkulosis paru. 

3. Membandingkan rasio ventilasi dengan luas tanah rumah antara rumah pasien 

penderita tuberkulosis paru dengan rumah nonpenderita tuberkulosis paru. 

4. Membandingkan kelembaban rumah antara rumah pasien penderita tuberkulosis 

paru dengan rumah nonpenderita tuberkulosis paru. 

5. Membandingkan suhu rumah antara rumah pasien penderita tuberkulosis paru 

dengan rumah nonpenderita tuberkulosis paru. 

6. Membandingkan pencahayaan rumah antara rumah pasien penderita 

tuberkulosis paru dengan rumah nonpenderita tuberkulosis paru. 

7. Membandingkan kepadatan hunian rumah antara rumah pasien penderita 

tuberkulosis paru dengan rumah nonpenderita tuberkulosis paru. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Membuktikan teori sebelumnya tentang penularan penyakit tuberkulosis 

paru. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Masukan data atau informasi tentang tuberkulosis paru dan rumah untuk 

puskesmas dan dinas kesehatan agar kejadian tuberkulosis paru tidak meningkat 

di kemudian hari. 

2. Sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.  
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