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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tuberkulosis Paru 

 Tuberkulosis Paru adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh 

Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulosis juga menyerang organ lain seperi kelenjar 

limfe, ginjal, otak, dan lain-lain yang disebut tuberkulosis ekstra paru, namun, 97% 

tuberkulosis menyerang organ paru (WHO, 2017). 

 Kuman Mycobacterium tuberculosis adalah kuman yang berbentuk batang dan 

berwarna merah di bawah mikroskop dengan pewarnaan Ziehl Nielsen (ZN) dengan 

panjang 1-4 mikron dan lebar 0,3-0,9 mikron. Tahan terhadap asam pewarnaan, kuman 

Mycobacterium tuberculosis disebut dengan Bakteri Tahan Asam (BTA). Kuman 

tuberkulosis akan cepat mati jika terpapar panas, sinar matahari, dan sinar ultraviolet 

langsung. Tetapi, kuman tuberkulosis akan bertahan lama dalam kegelapan dan 

kelembaban yang tinggi. Di dalam jaringan tubuh, kuman tuberkulosis bisa saja 

memiliki sifat dormant atau tidur beratahun-tahun (Kemenkes RI, 2014). 

2.1.1 Penularan 

Tuberkulosis ditularkan lewat udara oleh percikan dahak / droplet nuclei 

yang dikeluarkan pasien tuberkulosis BTA positif pada saat batuk atau bersin. 

Tetapi, pasien dengan BTA negatif namun hasil kultur positif atau foto toraks positif, 

tetap bisa menularkan tuberkulosis dengan presentase tuberkulosis BTA positif 

65%, tuberkulosis BTA negatif  dengan hasil kultur positif 26%, dan tuberkulosis 

BTA negatif dengan foto toraks positif 17% (Kemenkes RI, 2014). Mycobacterium 

tuberculosis akan menyerang paru dan menginfeksi sistem respirasi. Namun, bakteri 

tersebut bisa menyebar ke organ lain seperti kelenjar limfe, pleura, tulang, sendi, 

ataupun meninges yang disebut tuberkulosis ekstrapulmoner (Knechel, 2009). 
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2.1.2 Tanda dan Gejala 

Tuberkulosis paru menyebabkan gejala utama batuk lebih dari 3 minggu, 

nyeri di daerah dada, dan batuk yang disertai dengan darah dan/atau sputum. 

Sementara gejala lain yang ditimbulkan tuberkulosis paru adalah lelah, penurunan 

berat badan, penurunan nafsu makan, meriang, demam, dan keringat malam (CDC, 

2016). 

2.1.3 Diagnosis 

WHO (2017) menyebutkan 3 tes diagnostik penyakit tuberkulosis, yaitu 

rapid molecular tests, smear sputum (mikroskopik), dan kultur. Dalam buku 

Pedoman Nasional Pengendalian Tuberkulosis yang dikeluarkan Kemenkes RI 

(2014), diagnosis tuberkulosis harus ditegakkan dengan pemeriksaan bakteriologis 

yaitu dengan pemeriksaan dahak secara mikroskopis SPS (Sewaktu-Pagi-Sewaktu). 

Foto toraks, pemeriksaan serologi, dan uji tuberkulin (TST) tidak dibenarkan untuk 

mendiagnosis tuberkulosis jika tidak diikuti dengan pemeriksaan bakteriologis. 

Seiring dengan perkembangan teknologi, ada tes-tes tuberkulosis baru yang 

lebih peka, yakni TST (Tuberculin Skin Test) dan IGRA (Interferon-Gamma Release 

Array). IGRA memiliki spesifitas lebih tinggi daripada TST, namun biaya yang 

dikeluarkan untuk IGRA lebih tinggi sehingga TST lebih direkomendasikan (Thillai 

dkk., 2014). TST dan IGRA bekerja dengan cara menghitung respon T-cell terhadap 

antigen tuberkulosis (Cruz-Knight & Blake-Gumbs, 2013). 

TST diakukan dengan cara menginjeksikan Tuberculin Purified Protein 

Derivative (PPD) yang merupakan campuran protein dari tuberkulosis lewat kulit 

yang menyebabkan reaksi kulit hipersensitifitas tipe IV. Setelah 48 hingga 72 jam, 

akan terlihat cut-off dari 0,74 5mm hingga 0,4 15mm. Namun, TST akan 

menghasilkan positif palsu terhadap orang yang tervaksinasi BCG (Bacillus 
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Calmette-Guérin) dan menghasilkan negatif palsu terhadap orang yang 

terimunosupresan (Fogel, 2015) 

IGRA 81-88% lebih sensitif dan spesifik dari TST (Diel, 2012). Namun, 

sangatlah lebih mahal daripada TST. IGRA bekerja dengan mendeteksi sitokin IFN-

γ (interferon-gamma) dari sel T yang bereaksi dengan antigen yang tidak ditemukan 

dalam vaksin BCG (Fogel, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 2.1 Langkah-langkah diagnosis tuberkulosis (Kemenkes RI, 2014). 
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2.1.4 Klasifikasi 

Klasifikasi tuberkulosis menurut Kemenkes RI (2014) berdasarkan dari 

lokasi anatomi, riwayat pengobatan, tes kepekaan obat, dan status HIV/AIDS 

(Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Disease Syndrome). 

2.1.4.1 Lokasi Anatomi 

Berdasarkan lokasi anatomi, klasifikasi tuberkulosis dibagi dua, 

tuberkulosis paru dan tuberkulosis ekstrapulmoner. Seperti yang dijelaskan 

sebelumnya, tuberkulosis ekstrapulmoner adalah tuberkulosis yang menginfeksi 

jaringan di luar organ paru. Namun, ada pengecualian, seperti tuberkulosis milier, 

dianggap sebagai tuberkulosis paru karena juga menyebabkan lesi pada parenkim 

paru. Sementara pasien yang menderita tuberkulosis paru dan tuberkulosis 

ekstrapulmoner dianggap menderita tuberkulosis paru. Tuberkulosis paru 

menyerang organ lain seperti otak, tulang/sendi, dan lain-lain (Kemenkes RI, 

2014). 

2.1.4.2 Riwayat Pengobatan 

Berdasarkan riwayat pengobatan, dibagi tiga, yaitu pasien tuberkulosis 

baru, pasien tuberkulosis yang pernah diobati, dan yang tidak diketahui 

riwayatnya. Dikategorikan sebagai pasien tuberkulosis baru jika pasien tersebut 

tidak pernah memakan obat antituberkulosis sebelumnya atau pernah meminum 

obat antituberkulosis namun kurang dari 1 bulan atau 28 dosis. Sementara pasien 

tuberkulosis yang pernah diobati adalah pasien yang sebelumnya pernah makan 

obat antituberkulosis selama lebih dari 1 bulan atau 28 dosis. Pasien yang pernah 

diobati dibagi lagi menjadi 4, pasien kambuh, gagal, putus obat, dan tidak 

diketahui. Pasien kambuh adalah pasien yang pernah dinyatakan sembuh namun 
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didiagnosis tuberkulosis lagi. Pasien gagal pengobatan adalah pasien yang 

dinyatakan gagal pada saat pengobatan sebelumnya. Sementara pasien putus obat 

adalah pasien yang tidak melanjutkan makan obat antituberkulosis di tengah-

tengah pengobatan (Kemenkes RI, 2014). 

2.1.4.3 Tes Kepekaan Obat 

Dari hasil tes kepekaan obat, tuberkulosis dibagi menjadi 5, yaitu 

monoresistant, polyresistant, multi-drug resistant, extensive-drug resistant, dan 

rifampicin resistant. Monoresistant adalah tuberkulosis yang resistan terhadap 

salah satu obat antituberkulosis lini pertama. Polyresistant adalah tuberkulosis 

yang resistan terhadap lebih dari satu obat tuberkulosis selain isoniazid dan 

rifampisin. Multi-drug resistant adalah tuberkulosis yang resistan terhadap obat 

antituberkulosis isoniazid dan rifampisin. Extensive-drug resistant adalah 

tuberkulosis multi-drug resistant yang juga resistan terhadap salah satu obat 

antituberkulosis golongan fluorokuinolon dan minimal salah satu obat 

antituberkulosis lini kedua injeksi (kanamisin, kapreomisin, & amikasin). 

Sementara rifampicin resistant adalah tuberkulosis yang resisten terhadap obat 

antituberkulosis rifampisin. (Kemenkes RI, 2014). 

2.1.4.4 Status HIV/AIDS 

Dibedakan menjadi 3, pasien tuberkulosis dengan HIV positif, HIV 

negatif, dan tidak diketahui. Pasien tuberkulosis dengan HIV positif adalah pasien 

tuberkulosis yang memiliki hasil tes HIV positif sebelum atau sesudah terinfeksi 

tuberkulosis. Pasien tuberkulosis dengan HIV negatif adalah pasien tuberkulosis 

yang memiliki hasil tes HIV negatif sebelum atau sesudah terinfeksi tuberkulosis 

(Kemenkes RI, 2014). 
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2.1.5 Pengobatan 

2.1.5.1 Prinsip Pengobatan 

Pengobatan tuberkulosis diberikan berupa paduan minimal 4 macam obat 

antituberkulosis dalam dosis yang tepat secara teratur yang diawasi langsung oleh 

PMO (Pengawas Menelan Obat) untuk mencegah terjadinya resistensi sampai 

selesai pengobatan. Untuk mencegah kekambuhan, pengobatan terbagi dalam 2 

tahap, yaitu tahap awal dan tahap lanjutan. Tahap awal dimaksudkan agar 

menurunkan jumlah kuman yang ada di dalam tubuh pasien tuberkulosi dengan 

cara pengobatan setiap hari. Sementara tahap lanjutan dimaksudkan untuk 

membunuh sisa-sisa kuman yang masih ada di dalam tubuh sehingga pasien dapat 

sembuh dan mencegah adanya kekambuhan. Pengobatan tuberkulosis bertujuan 

agar pasien sembuh dan tidak menularkan tuberkulosis kepada yang lain. Selain 

itu, pengobatan tuberkulosis mencegah terjadinya kematian, kekambuhan, serta 

mencegah terjadinya tuberkulosis resistan obat (Kemenkes RI, 2014). 

2.1.5.2 Jenis dan Dosis Obat Antituberkulosis 

Obat-obat antituberkulosis yang dipakai adalaha isoniazid (H), rifampisin 

(R), pirazinamid (Z), etambutol (E), dan streptomisin (S). Kelima obat tersebut 

harus diberikan sesuai dosis yang telah ditentukan karena masing-masing obat 

memiliki efek samping yang berbeda-beda. Dosis isoniazid berkisar 5 (4-6) 

mg/kgBB dengan dosis maksimum 300 mg. Namun jika diberikan 3 kali per 

minggu, dosis berkisar 10 (8-12) mg/kgBB dengan dosis maksimum 900 mg/hari. 

Dosis rifampisin berkisar 10 (8-12) mg/kgBB dengan dosis maksimum 600 

mg/hari. Dosis pirazinamid berkisar 25 (20-30) mg/kgBB, namun jika diberikan 

3 kali per minggu, dosis berkisar 35 (30-40) mg/kgBB. Dosis etambutol berkisar 
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15 (12-20) mg/kgBB, namun jika diberikan 3 kali per minggu, dosis berkisar 30 

(25-35) mg/kgBB. Dosis streptomisin berkisar 15 (12-18) mg/kgBB, namun jika 

diberikan 3 kali per minggu, dosis maksimum 1000 mg/hari (Kemenkes RI, 

2014). 

2.1.5.3 Panduan Obat Antituberkulosis 

Paduan obat antituberkulosis yang diaplikasikan di Indonesia adalah 

kategori 1, kategori 2, kategori anak, dan obat pada pasien tuberkulosis resistan 

obat. Untuk kategori 1, pada tahap awal, obat yang diminum adalah HRZE setiap 

hari selama dua bulan. Sementara pada tahap lanjutan, obat yang diminum adalah 

HR sebanyak 3 kali seminggu selama 4 bulan. Untuk kategori 2, pada tahap awal, 

obat yang di minum adalah HRZES setiap hari selama dua bulan ditambah dengan 

HRZE setiap hari selama 1 bulan. Pada tahap lanjutan, obat yang diminum adalah 

HRE sebanyak 3 kali seminggu selama 5 bulan. Untuk kategori anak, obat yang 

diminum adalah HRZ setiap hari selama dua bulan dilanjutkan dengan HR setiap 

hari selama 4 bulan atau HRZAS setiap hari selama 2 bulan dilanjutkan dengan 

HR setiap hari selama 4 sampai 10 bulan (Kemenkes RI, 2014). 

2.1.6 Epidemiologi 

Tuberkulosis merupakan masalah kesehatan hingga saat ini di Indonesia 

maupun dunia. Tuberkulosis merupakan penyakit infeksi pembunuh nomor 2 di 

dunia setelah HIV/AIDS. Negara dengan penderita tuberkulosis paling banyak pada 

tahun 2016 adalah India, dengan 2,79 juta penderita dengan angka insiden  211 kasus 

/ 100.000 penduduk dan membunuh hingga 423 ribu orang dengan angka kematian 

32/100.000 penduduk. Sementara Indonesia menduduki peringkat ke-2 negara 

dengan penderita tuberkulosis terbanyak di dunia, yaitu sekitar 1,02 juta orang 

terjangkit penyakit tuberkulosis dengan angka insiden mencapai 391 kasus / 100.000 
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penduduk dan menyebabkan kematian 110 ribu orang dengan angka kematian 

42/100.000 penduduk (WHO, 2017). 

Di Indonesia, pada tahun 2016, peringkat teratas provinsi dengan kejadian 

tuberkulosis paling banyak secara berurutan adalah Provinsi Jawa Barat, Jawa 

Timur, dan Jawa Tengah. Di Jawa Barat, sebanyak 70.715 orang terjangkit penyakit 

tuberkulosis dengan kasus tuberkulosis paru sebanyak 30.785 orang. Sementara di 

Jawa Timur sendiri, kejadian tuberkulosis mencapai 48.808 orang dengan kasus 

tuberkulosis baru 23.390 orang (Kemenkes RI, 2017). 

Di Jawa Timur, pada tahun 2016, peringkat teratas kota/kabupaten dengan 

kejadian tuberkulosis paling banyak secara berurutan adalah Kota Surabaya, 

Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Pasuruan. Di Kota Surabaya, teradapat 5.438 

penderita tuberkulosis dengan angka insiden 189,6 kasus / 100.000 penduduk dan 

2.382 diantaranya merupakan tuberkulosis kasus baru (Dinkes Provinsi Jawa Timur, 

2017). 

Di Surabaya, pada tahun 2016, wilayah puskesmas dengan kejadian 

tuberkulosis paling banyak secara berututan adalah Puskesmas Perak Timur 

(Kecamatan Pabean Cantikan), Puskesmas Gading (Kecamatan Tambaksari), dan 

Puskesmas Manukan Kulon (Kecamatan Pabean Cantikan. Di wilayah kerja 

Puskesmas Perak Timur, terdapat 198 penderita tuberkulosis dengan angka insiden 

248 kasus / 100.000 penduduk dan terdapat 76 kasus baru tuberkulosis dengan angka 

insiden 95 kasus / 100.000 penduduk (Dinkes Kota Surabaya, 2017). 

2.1.7 Patofisiologi 

Pada saat droplet yang terinfeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis 

terinhalasi masuk ke dalam sistem respirasi akan mengarah ke alveoli. Di alveoli, 

kuman akan dipojokkan oleh makrofag. Makrofag-makrofag ini adalah pertahanan 
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kedua yang bisa membunuh bakteri ini dan menyelamatkan seseorang dari infeksi 

tuberkulosis. Selanjutnya ada 2 kemungkinan tahap selanjutnya pada bakteri, yaitu 

menjadi laten, atau menjadi progresif atau juga disebut lesi primer. Itu semua 

bergantung kepada kemampuan bertahan diri dan keseimbangan antara host dan 

agent itu sendiri. Bakteri Mycobacterium tuberculosis akan terus berkembang 

perlahan setiap 25-36 jam hingga mendapat respon cell-mediated immune system 

yang dapat terdeteksi lewat tes kulit (TST). Makrofag akan mengeluarkan sitokin 

yang menarik limfosit T yang akan membantu makrofag membendung bakteri ini 

dengan membentuk granuloma. Lalu granuloma tersebut akan membentuk jaringan 

nekrosis keju fdieyang disebut necrosis caseosa yang meningkatkan kelatenan yang 

mengakibatkan bakteri menjadi dormant atau tidur. Yang berarti sistem kekebalan 

tubuh telah berhasil melawan Mycobacterium tuberculosis ini dari lesi primer 

(Knechel, 2009).  

Pada orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, jaringan nekrosis 

akan berkurang integritasnya dan akan pecah sehingga bakteri akan merembes ke 

bronkus paru dan dapat menularkan orang lain lewat droplet-droplet yang 

dikeluarkan lewat batuk. Jika jaringan nekrosis ini merembes ke pembuluh darah, 

akan terjadi tuberkulosis pulmoner meskipun jarang (Knechel, 2009). 

2.1.8 Faktor-faktor yang Memengaruhi 

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).  

Keseimbangan di antara ketiga faktor ini sangat penting dalam sehat atau 

sakit nya seseorang. Ketika sistem kekebalan host melemah, maka posisi agent 
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penyebab menjadi lebih berat dan menyebabkan host sakit, dan juga sebaliknya, jika 

sistem kekebalan host meningkat, maka host sehat. Ketika jumlah agent meningkat, 

maka posisi agent penyebab akan menjadi lebih berat yang mengakibatkan host 

sakit, dan juga sebaliknya, jika jumlah agent menurun, maka host akan sehat. Jika 

environment berubah dan perubahan itu menguntungkan agent, maka host akan 

sakit, dan juga sebaliknya, jika environment menguntungkan host, host akan sehat.  

 

Gambar 2.2 Hubungan host-agent-environment.  

2.1.8.1 Host 

Host merupakan penjamu/inang manusia atau hewan. Namun, dalam 

penelitan  ini host yang dimaksud adalah manusia. Faktor yang memengaruhi host 

adalah sistem kekebalan tubuh, status gizi, dan HIV/AIDS. 

Manusia adalah satu-satunya reservoir dari bakteri Mycobacterium 

tuberculosis (Glickman & Jacobs, 2001). 5-10% manusia yang imunokompeten 

rentan terhadap penyakit tuberkulosis dan 85%-nya berkembang di paru-paru. 

Jika seseorang terjangkit HIV/AIDS dan tuberkulosis, maka kemungkinan 

kematian orang tersebut tinggi karena adanya reaksi sel Th1 terhadap 

Mycobacterium tuberculosis (North & Jung, 2002). 

Host

EnvironmentAgent
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Tuberkulosis menyebabkan malnutrisi dan malnutrisi memengaruhi 

terjadinya tuberkulosis. Nutrisi yang buruk menyebabkan kekurangan protein dan 

defisiensi mikronutrien yang menyebabkan imunodefisiensi. Imunodefisiensi 

sekunder ini meningkatkan kerentanan host terhadap agent dan meningkatkan 

risiko untuk berkembangnya penyakit tuberkulosis. Tuberkulosis itu sendiri 

menyebabkan penurunan nafsu makan, malabsorpsi nutrisi, malabsorpsi 

mikronutrien, dan metabolisme yang berubah yang mengarah ke pengguanaan 

gizi yang tidak optimal dan status gizi yang buruk (Kant dkk., 2015). 

2.1.8.2 Agent 

Agent adalah komponen yang harus ada dalam timbulnya suatu penyakit. 

Jika timbul suatu manifestasi penyakit, namun agent tidak memenuhi syarat 

untuk menjadi penyakit, maka penyakit itu tidak timbul. Agent yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah Mycobacterium tuberculosis. 

Kelompok mycobacterium tergabung dalam Mycobacterium tuberculosis 

complex yang memiliki karakteristik sama namun memiliki host, fenotip dan 

patogenesis yang berbeda. Mycobacterium tuberculosis complex diantaranya ada 

Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium africanum, Mycobacterium canttii, 

Mycobacterium microti, dan Mycobacterium bovis. Spesies ini menyerang tidak 

hanya manusia, namun juga organisme lain. Mycobacterium tuberculosis, 

Mycobacterium africanum, dan Mycobacterium canttii menyerang manusia. 

Mycobacterium microti menyerang tikus. Sementara Mycobacterium bovis 

memiliki spektrum yang lebih luas (Brosch dkk., 2002). 

Mycobacterium tuberculosis merupakan bakteri berbentuk batang 

berwarna merah yang bisa diperiksa dibawah mikroskop dengan metode ZN yang 

panjangnya 1-10 μm dengan lebar 0,2-0,6 μm. Di luar tubuh manusia, bakteri ini 
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mampu bertahan hidup di suhu rendah dalam jangka waktu yang lama pada 4oC 

sampai -70oC. Namun, bakteri ini sangat peka terhadap panas, sinar matahari, 

sinar ultraviolet sehingga dalam paparan beberapa menit, kuman akan mati. Di 

dalam dahak, bakteri ini dapat bertahan hingga kurang lebih 1 minggu dalam suhu 

30oC sampai 37oC (Kemenkes RI, 2014). 

2.1.8.3 Environment 

Environment atau lingkungan adalah segala sesuatu yang bisa 

memengaruhi host dari luar berupa benda mati, hidup, nyata, atau abstrak. 

Terdapat 2 lingkungan, yaitu fisik dan nonfisik. Lingkungan fisik contohnya 

adalah suhu, kelembaban, tempat tinggal, keaadan geografis. Sementara 

lingkungan nonfisik contohnya adalah sosial, ekonomi, politik yang 

memengaruhi kebijakan kesehatan di suatu wilayah. 

Persyaratan kesehatan lingkungan di perumahan dari Keputusan 

Kemenkes RI no. 829 tahun 1999 yaitu ditinjau dari lokasi, kualitas udara, 

kebisingan, getaran,  kualitas tanah, kualitas air tanah, sarana dan prasarana 

lingkungan, binatang penular penyakit, dan penghijauan. 

Faktor lingkungan memegang peranan penting terhadap penyakit 

tuberkulosis, terutama  dalam kondisi fisik dan lingkungan rumah. 19% 

Tuberkulosis berhubungan dengan lingkungan (WHO, 2016). Sinar matahari dan 

ultraviolet langsung dapat membunuh kuman tuberkulosis, meningkatkan suhu 

dan mengurangi kelembaban di dalam rumah sehingga mencegah 

berkembangnya kuman tuberkulosis di dalam rumah (Kemenkes RI, 2014). 

2.1.9 Faktor Risiko  

Faktor risiko adalah segala variabel pendukung terjadinya suatu penyakit. 

Faktor risiku kemungkinan yang menyebabkan terjadinya tuberkulosis adalah bisa 
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dari faktor kependudukan, lingkungan rumah, perilaku, dan riwayat kontak 

(Achmadi, 2005). 

Faktor kependudukan terdiri dari umur, jenis kelamin, statuz gizi, peran 

keluarga, tingkat pendapatan, dan tingkat pendidikan. Menurut penelitian Fitriani 

(2015), umur dan tingkat pendapatan keluarga berpengaruh terhadap terjadinya 

tuberkulosis. Jaganath & Mupere (2012) menjabarkan bahwa rendahnya status gizi 

seseorang atau malnutrisi meningkatakan risiko terpaparnya seseorang oleh 

tuberkulosis dan merendahkan prognosisnya karena malnutrisi memengaruhi  sistem 

kekebalan tubuh.  

Faktor lingkungan rumah terdiri dari luas ventilasi, kepadatan hunian, 

intensitas pencahayaan, jenis lantai, kelembaban, suhu, dan jenis dinding. Vree dkk. 

(2007) dan Olender dkk. (2003) menjabarkan bahwa ketinggian dari permukaan juga 

mungkin merupakan salah satu faktor risiko tuberkulosis. Semakin tinggi dataran, 

semakin rendah kejadian tuberkulosis. Sementara penelitian Baker dkk. (2011) 

menjelaskan bahwa semakin besar jumlah orang yang ada di dalam rumah, 

penularan patogen tuberkulosis kemungkinan akan makin tinggi karena sering 

bertemunya penderita tuberkulosis dengan penghuni yang lain dalam jangka waktu 

lama. Kepadatan hunian dan kelembaban di suatu rumah memiliki peran penting 

dalam perkembangan tuberkulosis (Lestari dkk., 2011). 

Faktor perilaku meliputi kebiasaan membuka jendela setiap pagi dan 

kebiasaan merokok. Seseorang yang menjadi perokok pasif mungkin juga berisiko 

untuk terjangkit penyakit tuberkulosis (Leung dkk., 2010). Pekerja tambang yang 

sering terpapar debu juga meningkatkan risikonya untuk terjangkit penyakit 

tuberkulosis (Stuckler dkk., 2010). 
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2.2 Kriteria Rumah Sehat 

 Persyaratan pembangunan bangunan diatur dalam Undang-undang Republik 

Indonesia no. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Pasal 21 yang berisi 

persyaratan kesehatan pembangunan sebuah bangunan. Peraturan tersebut menjelaskan 

bahwa sebuah bangunan harus memenuhi persyaratan dalam hal sistem penghawaan, 

pencahayaan, sanitasi, dan penggunaan bahan bangunan gedung. Peraturan tersebut 

dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah no. 36 tahun 2005 tentang Peraturan 

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

Gedung Pasal 38 yang akan diperiksa saat mengajukan IMB (Permen PU 

24/PRT/M/2007). 

 Di dalam Keputusan Kementerian Kesehatan no. 879 tahun 1999 tentang 

Persyaratan Perumahan, salah satunya diatur juga kriteria-kriteria rumah sehat. Untuk 

menghasilkan rumah yang sehat tidak ditinjau hanya oleh satu aspek, melainkan banyak 

aspek yang diperhatikan mulai dari lingkungan luar rumah, lingkungan dalam rumah, 

maupun perilaku penghuni rumah itu sendiri. Rumah yang sehat harus memiliki kondisi 

fisik yang bagus. Khususnya dalam bahan bangunan, komponen rumah, pencahayaan, 

kualitas udara, ventilasi, binatang penular penyakit, air, limbah, dan kepadatan 

penghuni. 

2.2.1 Bahan Bangunan 

Bahan bangunan yang dipakai untuk membangun harus aman bagi kesehatan 

penghuni rumah dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan (UU 

RI 24/2002). Yang dimaksud dengan aman bagi kesehatan adalah tidak mengandung 

bahan-bahan berbahaya atau beracun bagi manusia. Yang dimaksud dampak negatif 

terhadap lingkungan adalah tidak menimbulkan efek silau dan pantulan, tidak 
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menimbulkan efek peningkatan suhu lingkungan, dan harus serasi dan selaras 

dengan lingkungan sekitar bangunan (PP RI 36/2005) 

Suatu rumah harus dibangun dengan sempurna. Selain bahan dasar yang 

kokoh, bahan bangunan juga haruslah sehat. Bahan bangunan harus terbuat dari 

bahan yang tidak dapat melepas zat-zat yang membahayakan kesehatan. 

Persyaratan-persyaratannya salah satunya adalah maksimal debu di rumah adalah 

150 ug/m3. Asbes bebas tidak melebihi 0,5 fiber/m3/4 jam. Timah hitam tidak 

melebihi 300 mg/kg. Selain tidak boleh terbuat dari bahan yang mudah 

menghasilkan zat yang tidak menyehatkan, sebuah bangunan harus terbuat dari 

bahan yang tidak mudah menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya 

mikroorganisme patogen. Salah satunya Mycobacterium tuberulosis (Kepmenkes RI 

829/MENKES/SK/1999). 

2.2.2 Komponen dan Penataan Ruang Rumah 

Komponen fisik rumah merupakan hal yang tidak boleh ketinggalan dalam 

mewujudkannya rumah sehat. Lantai haruslah terbuat dari bahan yang kedap air dan 

mudah dibersihkan. Selain lantai, dinding juga harus diperhatikan. Untuk kamar 

tidur, dinding harus dilengkapi dengan ventilasi agar sirkulasi udara lancar. Untuk 

kamar mandi dan tempat cuci, dinding haruslah terbuat dari bahan yang kedap air 

dan mudah dibersihkan. Langit-langit rumah harus terbuat dari bahan yang mudah 

dibersihkan dan tidak gampang roboh demi keselamatan penghuni rumah. Untuk 

rumah yang memiliki tinggi lebih dari 10 meter haruslah mempunyai penangkal petir 

(Kepmenkes RI 829/MENKES/SK/1999). 

Dalam Undang-undang Republik Indonesia no. 28 tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung Pasal 14 ayat 3 menjelaskan bahwa tata ruang dalam bangunan 

harus memperhatikan fungsi ruang, arsitektur bangunan gedung, dan keandalan 
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bangunan gedung. Pembagian ruangan di rumah haruslah meliputi: ruang tamu, 

ruang keluarga, ruang makan, ruang tidur, ruang dapur, ruang mandi, dan ruang 

bermain anak. Terkhusus untuk ruang dapur, haruslah memiliki pembuangan asap 

(Kepmenkes RI 829/MENKES/SK/1999). 

2.2.3 Pencahayaan 

Pencahayaan harus tersedia pada rumah melalui pencahayaan alami dan/atau 

pencahayaan buatan (UU RI 28/2002). Pencahaayn buatan direncanakan berdasar 

tingkat iluminasi sesuai fungsi ruangan dengan pertimbangan efisiensi, energi dan 

efek pantulan (PP RI 36/2005). 

Pencahayaan di rumah merupakan salah satu faktor penting rumah yang 

sehat. Paling tidak, pencahayaan yang ada di rumah cukup untuk menerangi di saat 

membaca. Pencahayaan alamiah dan/atau buatan yang langsung maupun tidak 

langsung dapat menerangi seluruh ruangan dengan intensitas minimal 60 lux tetapi 

tidak menyilaukan (Kepmenkes RI 829/MENKES/SK/1999). 

2.2.4 Kualitas Udara 

Suasana udara di rumah mulai dari kelembaban hingga suhu haruslah 

seimbang. Suhu udara haruslah berkisar antara 18oC sampai 30oC dengan 

kelembaban udara berkisar antara 40% hingga 70%. Air exchange rate minimal 

sebesar 5 kaki/menit/penghuni. Konsentrasi gas CO (karbon monoksida) tidak 

melebihi 100 ppm/ 8 jam, sementara konsentrasi gas SO2 (sulfur oksida) tidak 

melebihi 0,1 ppm/ 24 jam. Serta konsentrasi gas formaldehid tidak melebihi 

120mg/m3 (Kepmenkes RI 829/MENKES/SK/1999). 

2.2.5 Ventilasi 

Dalam suatu rumah, harus ada sistem penghawaan berupa sirkulasi dan 

pertukaran udara dengan adanya ventilasi alami dan/atau ventilasi buatan (UU RI 
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28/2002). Penerapan sistem ventilasi harus berdasar pertimbangan prinsip-prinsip 

penghematan energi dalam rumah (PP RI 36/2005). Sirkulasi udara di suatu 

bangunan tidak akan terjadi apabila tidak ada ventilasi. Paling tidak, luas ventilasi 

ilmiah permanen 10% dari luas lantai bangunan (Kepmenkes RI 

829/MENKES/SK/1999). 

2.2.6 Binatang Penular Penyakit 

Penyakit tidak hanya menular dari manusia ke manusia lain. Binatang pun 

juga bisa menularkan penyakit. Suatu rumah yang sehat tidak bersarang binatang 

penular penyakit  seperti tikus, kecoa, dan lain sebagainya (Kepmenkes RI 

829/MENKES/SK/1999). 

2.2.7 Air 

Sistem sanitasi rumah harus disediakan di dalam maupun di luar rumah untuk 

memenuhi kebutuhan air bersih (UU RI 28/2002). Sumber air bersih dapat diperoleh 

dari sumber air berlangganan dan/atau sumber air lainnya yang memenuhi 

persyaratan kesehatan (PP RI 36/2005). Air bersih yang tersedia di dalam suatu 

rumah adalah minimal 60 liter/hari/orang. Air yang bersih adalah air yang memenuhi 

peryaratan kesehatan air bersih sesuai perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia (Kepmenkes RI 829/MENKES/SK/1999). 

2.2.8 Limbah 

Di dalam suatu rumah harus ada sistem pembuangan air kotor dan/atau air 

limbah, kotoran & sampah, dan penyaluran air hujan (UU RI 28/2002). Limbah cair 

yang dibuang dilarang mencemari sumber air, tanah, dan tidak menimbulkan bau. 

Sementara limbah padat seperti sampah harus dikelola sehingga tidak mencemari 

air, tanah, dan tidak menimbulkan bau (Kepmenkes RI 829/MENKES/SK/1999). 
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2.2.9 Kepadatan Hunian 

Penghuni dan rumah yang dihuninya haruslah proporsional. Jika tidak 

proporsional, akan terjadi suatu lingkungan yang tidak menyehatkan. Luas ruang 

tidur minimal 8 m2 dan satu orang menempati satu kamar tidur kecuali anak di bawah 

umur 5 tahun (Kepmenkes RI 829/MENKES/SK/1999) 
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