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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TB adalah penyakit

menular yang disebabkan oleh Mycobacterium Tuberculosis yang dapat

menyerang paru dan organ lainnya (Ditjen PP & PL, 2017). Penyakit ini

telah ada selama ribuan tahun dan masih menjadi masalah kesehatan

masyarakat yang sangat penting dan serius di seluruh dunia hingga saat

ini. Ini terlepas dari kenyataan bahwa dengan diagnosis tepat waktu dan

pengobatan yang benar, kebanyakan orang yang terkena penyakit TB

dapat disembuhkan (WHO, 2017b).

Beban TB semakin meningkat seiring semakin bertambahnya

kasus co-infeksi TB-HIV. Selain itu disebabkan pula oleh kemiskinan yang

meningkat akibat resesi ekonomi global, resistensi obat terhadap bakteri

penyebab tuberkolosis, hingga masalah sosio-demografi, perumahan,

kepadatan penduduk yang dipicu oleh pertumbuhan penduduk yang

semakin meningkat. Selama 5 tahun terakhir ini, penyakit TB menjadi

penyebab utama kematian akibat penyakit menular di dunia, dengan

peringkat di atas HIV/AIDS (WHO, 2017b).

Secara global, beban TB masih sangat besar. Pada tahun 2016,

diperkirakan ada sekitar 10,4 juta kasus baru TB di seluruh dunia, dimana

65% diantaranya laki-laki dan sekitar 90% kasus pada orang dewasa.

Orang yang hidup dengan HIV menyumbang 10% kasus dari semua
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kasus TB baru. Diperkirakan ada 1,4 juta kematian akibat TB dan

tambahan 0,4 juta kematian di antara orang HIV-positif. Sebagian besar

perkiraan jumlah kasus TB pada tahun 2016 terbanyak di Wilayah Asia

Tenggara (45%), Wilayah Afrika (25%) dan Wilayah Pasifik Barat (17%),

proporsi kasus yang lebih kecil terjadi di Wilayah Mediterania Timur (7%),

Wilayah Eropa (3%) dan Wilayah Amerika (3%). Ada lima Negara teratas

dengan 56% dari perkiraan kasus yaitu (dalam urutan) : India, Indonesia,

China, Filipina dan Pakistan (WHO, 2017a).

Strategi Sustainable Development Goals (SDGs) periode 2016-

2030 dan Strategi End TB (2016-2035) merupakan upaya akselerasi yang

substansial saat ini dalam mengurangi bebab TB. Keduanya memiliki

tujuan bersama, yaitu: untuk mengakhiri epidemi global TB. Target yang

ditetapkan dalam Strategi End TB mencakup penurunan angka kematian

TB sebesar 95% dan penurunan insidensi TB sebesar 90% pada tahun

2035, dibandingkan dengan tahun 2015 (WHO, 2017b).

Target utama pengendalian TB pada tahun 2015-2019 di Indonesia

adalah penurunan insidensi TB yang lebih cepat dari hanya sekitar 1-2%

per tahun menjadi 3-4% per tahun dan penurunan angka mortalitas >4-5%

per tahun. Diharapkan pada tahun 2020, Indonesia bisa mencapai target

penurunan insidensi TB sebesar 20% dan angka mortalitas sebesar 25%

dari angka insidensi tahun 2015 (Kemenkes RI, 2016).

Indonesia merupakan negara dengan penderita TB terbanyak

kedua di dunia setelah India. Menurut WHO (2017b) dalam Global
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Tuberculosis Report 2017, pada tahun 2016 diperkirakan bahwa

Indonesia bersama India dan China menyumbang 45% kasus dari seluruh

kasus TB di dunia. Di Indonesia ada sekitar 1 Juta kasus TB baru per

tahun (391 per 100.000 penduduk) dengan 110.000 kematian per tahun

(42 per 100.000 penduduk) dan 45.000 kasus TB dangan HIV positif

dengan 13.000 kematian.

Berdasarkan data Profil Kesehatan Indonesia tahun 2015,

dilaporkan bahwa Angka Notifikasi Kasus (Case Notification Rate/CNR)

dari semua kasus, dilaporkan sebanyak 130 per 100.000 penduduk dan

Angka Penemuan/Pengobatan Kasus Baru (Case Detection Rate/CDR)

adalah 73,7%. Jumlah seluruh kasus 330.910 kasus, diantaranya 188.405

adalah kasus baru TB Paru BTA (+) (Kemenkes RI, 2016). Pada tahun

2016, jumlah seluruh kasus TB adalah 298.128 kasus dan kasus baru TB

Paru BTA (+) sebanyak 156.723 kasus, dimana 61% diantaranya kasus

pada laki-laki dan sekitar 98% kasus pada kelompok umur diatas 15 tahun

(Dewasa). Dimana cakupan CDR 60,56% dan CNR semua kasus adalah

115 per 100.000 penduduk, menurun dari capaian tahun 2015. Capaian

CNR dianggap baik jika terjadi peningkatan minimal 5% dibandingkan

capaian sebelumnya (Kemenkes RI, 2017).

Salah satu dari tiga program prioritas dalam mewujudkan Universal

Health Coverage berdasarkan hasil RAKERKESNAS 2018 yang

dilaksanakan pada bulan maret kemarin yaitu percepatan eliminasi TB

melalui program missing cases, compliance dan MDR-TB. Yang secara
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lebih detail akan tercantum dalam rencana aksi daerah yang akan dibahas

melalui Rakerkesda masing-masing provinsi/kabupaten. Sehingga target

program penanggulangan TB nasional yaitu eliminasi TB tahun 2035

(sesuai target eliminasi TB global) dan Indonesia bebas TB tahun 2050.

Dimana eliminasi TB yang dimaksud adalah tercapainya cakupan kasus

TB 1 per 1 juta penduduk (Ditjen PP & PL, 2017).

Cakupan CDR Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2015 sebesar 41%

dan capaian CNR semua kasus adalah 136 per 100.000 penduduk.

Sedangkan pada tahun 2016 capaian CNR untuk semua kasus TB (3.796

kasus, diantaranya 2.556 kasus BTA positif) menurun menjadi 130 per

100.000 penduduk. Hal ini disebabkan karena capaian CNR dari

kabupaten/kota yang ada di wilayah kerja provinsi Sulawesi Tengah belum

semuanya mencapai target yang telah ditetapkan (Kemenkes RI, 2017).

Kabupaten Morowali adalah salah satu dari 13 kabupaten/kota

yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Jumlah kasus TB di

Kabupaten Morowali pada Tahun 2016, berdasarkan data seksi P2M

Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali adalah sebanyak 99 kasus, dengan

jumlah kasus TB BTA positif sebanyak 68 penderita dimana 72%

diantaranya adalah laki-laki (Dinas Kesehatan Morowali, 2017).

Sementara data tahun 2017,menunjukkan peningkatan yang signifikan

dimana ditemukan jumlah kasus TB Paru secara keseluruhan adalah

sebanyak 259 kasus dan 112 kasus diantaranya adalah kasus baru TB

BTA positif (Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali, 2018).



5

Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Morowali ditemukan bahwa

pada tahun 2016, penyakit TB paru merupakan urutan kedua dari 10

besar pola morbiditas penyakit rawat jalan setelah penyakit CHF yaitu

sebesar 13% (316 pasien) dan urutan kedua pula pada 10 besar pola

mortalitas penderita rawat inap sebanyak 9 kematian (12%) setelah kasus

koma hiperglikemia (RSUD Morowali, 2017). Pada tahun 2017, jumlah

kunjungan rawat jalan pasien TB Paru sebanyak 320 kunjungan dengan

141 kasus baru, sementara jumlah kasus TB Paru rawat inap adalah 100

kasus dengan 5 kasus kematian (RSUD Morowali, 2018).

Ada beberapa faktor risiko terjadinya TB yaitu: pertama, disebabkan

oleh kuman penyebab TB, faktor individu yang bersangkutan (dapat

berupa: faktor usia, jenis kelamin, daya tahan tubuh, perilaku, merokok dan

status sosial ekonomi) dan faktor lingkungan (meliputi : kepadatan hunian,

lingkungan kumuh, kelembaban, pencahayaan, ventilasi ruangan dan

sebagainya) (Ditjen PP & PL, 2017). Di Indonesia, berdasarkan

karakteristik penduduk, prevalensi TB paru cenderung meningkat dengan

bertambahnya umur, pada pendidikan rendah dan tidak bekerja (Ditjen PP

& PL, 2014).

Sistem Informasi Geografis (SIG) pada saat ini telah banyak

digunakan oleh tenaga atau ahli kesehatan masyarakat ataupun

epidemiolog, karena menurut Jasmin and Johnson dalam Kristina (2008)

beberapa aplikasinya secara umum dapat digunakan untuk menemukan

penyebaran dan jenis-jenis penyakit secara geografis, meneliti
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perkembangan trend sementara suatu penyakit, mengidentifikasi

kesenjangan, celah di daerah terpencil, mengurangi kerugian masyarakat

melalui pemetaan dan startifikasi faktor-faktor risiko, meramalkan kejadian

wabah dan sebagainya (Setyawan, 2014).

Analisis spasial dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis

(Geographic Information System/GIS) telah banyak dimanfaatkan di bidang

kesehatan khususnya dalam penyakit menular tak terkecuali TB Paru.

Analisis spasial GIS dapat membantu mengidentifikasi distribusi dan

clustering kasus TB Paru pada daerah yang berisiko tinggi, serta

mengidentifikasi faktor risiko yang mempengaruhinya, sehingga dapat

membantu upaya pengendalian penyakit (Touray et al., 2010).

Beberapa riset yang telah dilakukan oleh para ilmuwan di bidang

kesehatan terkait dengan faktor risiko dan gambaran sapsial kejadian TB

Paru, mengindikasikan hasil yang inkonsisten karena adanya perbedaan

lokasi dan waktu penelitian. Penelitian Niha (2011) menunjukkan hasil

bahwa ada 4 kluster TB Paru di Distrik Dili dimana kontak penderita TB

Paru dan kebiasaan merokok merupakan faktor risiko TB Paru sedangkan

kepadatan hunian bukan merupakan faktor risiko TB Paru. Hal ini berbeda

dengan hasil penelitian Dhanaraj et al. (2015) dan Ruswanto (2010) yang

menyatakan bahwa kepadatan hunian, pengetahuan dan status gizi

merupakan faktor risiko kejadian TB Paru sedangkan jenis kelamin dan

pendapatan keluarga bukan merupakan faktor risiko TB Paru. Namun

penelitian Darwel (2012) menyatakan bahwa jenis kelamin laki-laki berisiko
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1,792 kali menderita TB paru dibandingkan dengan perempuan. Penelitian

Fitriani (2014) di Kabupaten Brebes menunjukkan bahwa ada hubungan

antara tingkat pendapatan keluarga, perilaku dan riwayat kontak dengan

kejadian TB paru sedangkan tingkat pendidikan tidak berhubungan.

WHO (2017b) telah merekomendasikan strategi DOTS (Directly

Observed Treatment Short Course) sebagai strategi dalam pengendalian

TB sejak tahun 1995. Fokus utama DOTS adalah penemuan dan

penyembuhan pasien, prioritas diberikan kepada pasien TB tipe menular.

Strategi ini akan memutuskan rantai penularan TB dan dengan demikian

menurunkan insidensi TB di masyarakat. Menemukan dan menyembuhkan

pasien merupakan cara terbaik dalam upaya pencegahan penularan TB.

Meningkatnya angka penemuan kasus TB Paru di Kabupaten

Morowali pada tahun 2017 dari tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa

masih banyak penderita yang tersebar di masyarakat dimana penderita ini

berpotensi menjadi sumber penularan pada keluarga dan orang-orang

disekitarnya yang sering kontak dengannya serta adanya faktor-faktor lain

yang akan mempengaruhi kejadian TB Paru di Kabupaten Morowali.

Melihat permasalahan ini, maka perlu dilakukan penelitian tentang

faktor risiko kejadian TB Paru dan gambaran sebaran kasusnya

berdasarkan wilayah desa/kecamatan, karena selama ini analisis kasus

TB paru di Kabupaten Morowali hanya dalam bentuk tabular dan grafik,

belum diketahui gambaran distribusi kasusnya dalam bentuk pemetaan

perwilayah. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat
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mengidentifikasi faktor-faktor risiko dan memperoleh gambaran pemetaan

kejadian TB Paru berdasarkan wilayah kecamatan di Kabupaten Morowali.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor individu (meliputi : Jenis kelamin, Tingkat Pendidikan,

Status Pekerjaan, Tingkat pendapatan keluarga, Status Gizi, Riwayat

Kontak TB, dan Kebiasaan merokok) merupakan faktor risiko kejadian

TB Paru di Kabupaten Morowali?

2. Apakah faktor lingkungan (Kepadatan hunian rumah) merupakan

faktor risiko kejadian TB Paru di Kabupaten Morowali?

3. Bagaimana pemetaan sebaran kasus TB Paru di Kabupaten

Morowali?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Untuk menganalisis faktor risiko yang terkait dengan faktor

individu dan faktor lingkungan terhadap kejadian TB Paru serta

pemetaan sebaran kasus TB Paru di Kabupaten Morowali.
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2. Tujuan Khusus

a. Untuk mengetahui besar risiko jenis kelamin terhadap kejadian TB

Paru di Kabupaten Morowali.

b. Untuk mengetahui besar risiko tingkat pendidikan terhadap kejadian

TB Paru di Kabupaten Morowali.

c. Untuk mengetahui besar risiko status pekerjaan terhadap kejadian

TB Paru di Kabupaten Morowali.

d. Untuk mengetahui besar risiko tingkat pendapatan keluarga

terhadap kejadian TB Paru di Kabupaten Morowali.

e. Untuk mengetahui besar risiko status gizi terhadap kejadian TB

Paru di Kabupaten Morowali.

f. Untuk mengetahui besar risiko riwayat kontak TB terhadap kejadian

TB Paru di Kabupaten Morowali.

g. Untuk mengetahui besar risiko kebiasaan merokok terhadap

kejadian TB Paru di Kabupaten Morowali.

h. Untuk mengetahui besar risiko kepadatan hunian rumah terhadap

kejadian TB Paru di Kabupaten Morowali.

i. Untuk mengetahui faktor risiko yang paling berpengaruh diantara 8

faktor risiko yang diteliti terhadap kejadian TB Paru di Kabupaten

Morowali.

j. Untuk mengetahui sebaran kasus TB Paru di Kabupaten Morowali

melalui pemetaan.
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D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah

ilmu pengetahuan dan sebagai salah satu bahan

informasi/referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya

mengenai penyakit TB Paru.

2. Manfaat Institusi

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber

informasi bagi instansi setempat (Dinas kesehatan Daaerah

Kab.Morowali dan jajarannya) dan menjadi bahan pertimbangan

dalam pengambilan kebijakan terkait upaya pengendalian dan

penanggulangan penyakit TB paru di Kabupaten Morowali.

b. Hasil Penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam

menambah pustaka dan referensi bagi mahasiswa di Fakultas

Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar

khususnya mengenai kajian faktor risiko dan pola spasial

kejadian TB Paru selanjutnya.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menjadi pengalaman yang sangat

berharga dan sebagai wadah pembelajaran untuk memperluas

wawasan dan pengetahuan terkait dengan upaya penanggulangan

penyakit TB Paru yang dapat diimplemantisakan dalam pengabdian

di masyarakat.
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4. Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi

masyarakat tentang faktor risiko kejadian TB Paru dan pola

penyebarannya, sehingga masyarakat dapat melakukan upaya

pencegahan agar tidak terinfeksi dan tertular TB Paru.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tuberkulosis (TB) Paru

1. Pengertian

Tuberkulosis Paru adalah suatu penyakit menular yang

sebagian besar disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis.

Kuman tersebut biasanya masuk ke dalam tubuh manusia melalui

udara yang dihirup ke dalam paru, kemudian kuman tersebut dapat

menyebar dari paru ke bagian tubuh yang lain melalui sistem

peredaran darah, sistem saluran limfa, melalui saluran pernafasan

(bronchus) atau penyebaran langsung ke bagian-bagian tubuh

lainnya. TB paru pada manusia dapat dijumpai dalam dua bentuk,

yaitu :

a. Tuberkulosis Primer : Bila penyakit terjadi pada infeksi pertama

kali.

b. Tuberkulosis Pascaprimer : Bila penyakit timbul setelah beberapa

waktu seseorang terkena infeksi dan sembuh. TBC ini merupakan

bentuk yang paling sering ditemukan. Dengan terdapatnya kuman

dalam dahak, penderita merupakan sumber penularan

(Notoatmodjo, 2011).

2. Etiologi

Etiologi penyebab TB paru adalah kuman tahan asam

mycobacterium  tuberculosis (M. tb). Secara umum sifat kuman
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mycobacterium  tuberculosis, antara lain adalah sebagai berikut

(Ditjen PP & PL, 2017):

a. Berbentuk batang dengan panjang 1 – 10 mikron, lebar 0,2 – 0,6

mikron.

b. Bersifat tahan asam dalam pewarnaan dengan metode Ziehl

Neelsen, berbentuk batang berwarna merah dalam pemeriksaan

di bawah mikroskop.

c. Memerlukan media khusus untuk biakan, antara lain Lowenstein

Jensen, Ogawa.

d. Tahan terhadap suhu rendah sehingga dapat bertahan hidup

dalam jangka waktu lama pada suhu antara 4°C sampai minus

70°C.

e. Kuman sangat peka terhadap panas, sinar matahari dan ultra

violet. Paparan langsung terhadap ultra violet, sebagian besar

kuman akan mati dalam waktu beberapa menit. Dalam dahak

pada suhu antara 30 - 37°C akan mati dalam waktu lebih kurang 1

minggu.

f. Kuman dapat bersifat dorman (tidur lama dalam beberapa

tahun/tidak berkembang).

3. Sumber dan Cara Penularan

Sumber penularan adalah pasien TB terutama pasien yang

mengandung kuman TB dalam dahaknya. Pada waktu batuk atau

bersin, pasien menyebebarkan kuman ke udara dalam bentuk
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percikan dahak (droplet nuclei/percik renik). Infeksi akan terjadi

apabila seseorang menghirup udara yang mengandung percikan

dahak yang infeksius. Sekali batuk dapat menghasilkan sekitar 3000

percikan dahak yang mengandung kuman sebanyak 0-3500 M.

tuberculosis. Sedangkan kalau bersin dapat mengeluarkan sebanyak

4500 – 1.000.000 M. tuberculosis (Ditjen PP & PL, 2017).

Pasien TB dengan BTA negatif juga masih memiliki

kemungkinan menularkan penyakit TB. Tingkat penularan pasien TB

BTA positif adalah 65%, pasien TB BTA negatif dengan hasil kultur

positif adalah 26% sedangkan pasien TB dengan hasil kultur negatif

dan foto toraks positif adalah 17% (Ditjen PP & PL, 2014).

Basil tuberculosis yang masuk ke dalam paru melalui bronchus

secara langsung dan pada manusia yang pertama “kemasukan”

disebut infeksi primer. Infeksi primer terjadi ketika untuk pertama kali

seseorang kemasukan basil atau kuman tuberculosis yang umumnya

tanpa gejala. Sebagian besar orang sukses menahan serangan

kuman ini dengan cara dimakan oleh makrofag dan dikumpulkan pada

kelenjar regional di sekitar hilus paru. proses infeksi dimulai pada saat

kuman tuberculosis berhasil berkembang biak dengan cara membelah

diri dalam paru yang mengakibatkan peradangan pada paru

(Achmadi, 2005).

Penularan tuberkulosis dikenal melalui udara, terutama pada

udara tertutup seperti udara dalam rumah yang pengap dan lembab,
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udara dalam pesawat terbang antara benua, gedung pertemuan dan

kereta api berpendingin. Prosesnya tentu tidak serta merta menghirup

udara bercampur kuman TB lalu terinfeksi dan menderita TB. Masih

banyak faktor lain yang berperan dalam timbulnya kejadian TB pada

seseorang meskipun orang tersebut menghirup udara yang

mengandung kuman TB (Achmadi, 2005).

4. Epidemiologi

Tuberkulosis (TB) Paru sampai saat ini masih merupakan salah

satu masalah kesehatan masyarakat secara global, walaupun upaya

penanggulangan TB telah dilaksanakan di banyak negara sejak tahun

1995. Penyakit ini dapat terjadi akibat adanya interaksi antara agent

(mikroorganisme), host (tempat mikroorganisme bertumbuh) dan

lingkungan yang merupakan pendukung transmisi penyakit (Najmah,

2016).

Penyakit ini tersebar di seluruh dunia, pada awalnya sekitar

tahun 1990 TBC meningkat di negara-negara maju atau industri dan

kemudian terus meningkat di daerah dengan populasi prevalensi HIV

tinggi dan daerah yang dihuni oleh penduduk yang datang dari daerah

dengan prevalensi TB tinggi. Mortalitas dan morbiditas meningkat

sesuai dengan umur, pada orang dewasa lebih tinggi pada laki-laki.

Morbiditas TB lebih tinggi diantara penduduk miskin dan daerah

perkotaan jika dibandingkan dengan pedesaan (Chin and Kandun,

2006). TB paru umumnya menyerang golongan usia produktif dan
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golongan sosial ekonomi rendah sehingga berdampak pada

pemberdayaan sumber daya manusia yang dapat menghambat

pertumbuhan ekonomi Negara (Notoatmodjo, 2011).

Secara global, beban TB masih sangat besar. Pada tahun

2016, diperkirakan ada sekitar 10,4 juta kasus baru TB di seluruh

dunia, dimana 65% diantaranya laki-laki dan sekitar 90% kasus pada

orang dewasa. Orang yang hidup dengan HIV menyumbang 10%

kasus dari semua kasus TB baru. Diperkirakan ada 1,4 juta kematian

akibat TB dan tambahan 0,4 juta kematian di antara orang HIV-positif.

Sebagian besar perkiraan jumlah kasus TB pada tahun 2016

terbanyak di Wilayah Asia Tenggara (45%), Wilayah Afrika (25%) dan

Wilayah Pasifik Barat (17%), proporsi kasus yang lebih kecil terjadi di

Wilayah Mediterania Timur (7%), Wilayah Eropa (3%) dan Wilayah

Amerika (3%). Ada lima Negara teratas dengan 56% dari perkiraan

kasus yaitu (dalam urutan): India, Indonesia, China, Filipina dan

Pakistan (WHO, 2017b).

5. Gejala Klinis

Gejala utama penderita TB Paru adalah batuk berdahak selama

2 minggu atau lebih. Yang dapat diikuti dengan gejala tambahan yaitu

dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, badan lemas,

nafsu makan menurun, berat badan menurun, malaise, berkeringat

malam hari tanpa kegiatan fisik, demam meriang lebih dari satu bulan.

Pada pasien dengan HIV positif, batuk seringkali bukan merupakan
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gejala TB yang khas, sehingga gejala batuk tidak harus selalu selama

2 minggu atau lebih (Widoyono, 2008).

Gejala-gejala tersebut diatas dapat dijumpai pula pada penyakit

paru selain TB. Mengingat prevalensi TB di Indonesia saat ini masih

tinggi, maka setiap orang yang datang di fasyankes dengan gejala

tersebut diatas, dianggap sebagai seorang terduga (suspect)

penderita TB dan perlu dilakukan pemeriksaan dahak secara

mikroskopis langsung (Ditjen PP & PL, 2017).

6. Penemuan Penderita

Upaya penemuan penderita TB harus didukung  dengan

kegiatan promosi yang aktif, sehingga semua terduga TB dapat

ditemukan secara dini. Strategi penemuan penderita TB dapat

dilakukan secara pasif- intensif dan aktif-masif.

a. Penemuan penderita TB secara pasif – intensif

Penemuan penderita yang dilakukan di fasilitas kesehatan dengan

jejaring layanan TB melalui public-private mix (PPM) dan

Kolaborasi berupa kegiatan TB – HIV, TB – DM (Diabetes

Mellitus), TB – Gizi, Pendekatan Praktis Kesehatan Paru

(Practical Approach to Lung Health/PAL),  Manajemen Terpadu

Balita Sakit (MTBS), Manajemen Terpadu Dewasa Sakit (MTDS).
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b. Penemuan penderita TB secara aktif – masif

Penemuan penderita yang berbasis keluarga dan masyarakat,

dapat dibantu oleh kader dari posyandu, pos TB desa, tokoh

masyarakat dan tokoh agama. Kegiatan ini dapat berupa :

1) Investigasi kontak pada paling sedikit 10 – 15 orang kontak erat

dengan pasien TB.

2) Penemuan di tempat khusus: Lapas/Rutan, tempat kerja,

asrama, pondok pesantren, sekolah, panti jompo.

3) Penemuan di populasi berisiko: tempat penampungan

pengungsi, daerah kumuh (Ditjen PP & PL, 2017).

7. Diagnosis

Diagnosis TB ditetapkan berdasarkan keluhan, hasil

anamnesis, pemeriksaan klinis, pemeriksaan laboratorium dan

pemeriksaan penunjang lainnya.

a. Keluhan dan hasil anamnesis meliputi:

Keluhan yang disampaikan pasien, serta wawancara rinci

berdasar keluhan pasien.

b. Pemeriksaan Laboratorium meliputi:

1) Pemeriksaan Bakteriologi

a) Pemeriksaan dahak mikroskopois langsung

Pemeriksaan dahak untuk penegakan diagnosis dilakukan

dengan mengumpulkan 2 contoh uji dahak yang berupa

dahak Sewaktu – Pagi (SP) :
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a. S (Sewaktu): dahak ditampung di fasyankes.

b. P (Pagi): dahak ditampung pada pagi hari segera setelah

bangun tidur.

BTA positif adalah jika salah satu atau kedua contoh uji

dahak menunjukkan hasil pemeriksaan BTA (+). Pasien

yang menunjukkan hasil BTA (+) pada pemeriksaan

dahak pertama dapat segera ditegakkan sebagai

penderita TB BTA positif.

b) Pemeriksaan Tes Cepat Molekuler (TCM) TB

Pemeriksaan TCM dengan metode Xpert MTB/RIF

merupakan sarana untuk penegakan diagnosis, namun tidak

dapat dimanfaatkan untuk evaluasi hasil pengobatan.

c) Pemeriksaan Biakan

Pemeriksaan biakan dapat dilakukan dengan media padat

(Lowenstein-Jensen) dan media cair (Mycobacteria Growth

Indicator Tube) untuk identifikasi mycobacterium

tuberculosis. Pemeriksaan tersebut diatas dilakukan di

sarana laboratorium yang terpantau mutunya.

2) Pemeriksaan Penunjang Lainnya

a) Pemeriksaan foto toraks

Apabila pemeriksaan mikroskopis hasilnya negatif, maka

penegakan diagnosis TB dapat dilakukan secara klinis dan
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atau pemeriksaan pemeriksaan foto toraks yang sesuai

standard dan ditetapkan oleh dokter.

b) Pemeriksaan histopatologi pada kasus yang dicurigai TB

Ekstra paru.

3) Pemeriksaan uji kepekaan obat

4) Pemeriksaan serologis

c. Diagnosis TB Ekstra Paru

1) Gejala dan keluhan tergantung pada organ yang terkena.

2) Diagnosis pasti pada pasien TB ekstra paru ditegakkan dengan

pemeriksaan klinis, bakteriologis dan atau histopatologis.

3) Pemeriksaan mikroskopis dahak wajib dilakukan untuk

memastikan kemungkinan TB Paru.

4) Pemeriksaan TCM (Ditjen PP & PL, 2017).

8. Klasifikasi dan Tipe Penderita

Klasifikasi penderita TB menurut definisi kasus adalah sebagai

berikut:

a. Pasien TB yang terkonfirmasi bakteriologis

Termasuk dalam kelompok pasien ini adalah:

1) Pasien TB paru BTA positif

2) Pasien TB paru hasil biakan M. tb positif

3) Pasien TB paru hasil tes cepat M. tb positif

4) Pasien TB ekstra paru terkonfirmasi secara bakteriologis

5) Pasien TB anak yang terkonfirmasi secara bakteriologis.
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b. Pasien TB terdiagnosis secara klinis

Termasuk dalam kelompok pasien ini adalah:

1) Pasien TB paru BTA negatif dengan hasil pemeriksaan foto

toraks mendukung TB.

2) Pasien TB paru BTA negatif dengan tidak ada perbaikan klinis

setelah diberikan antibiotika non OAT dan mempunyai faktor

risiko TB.

3) Pasien TB ekstra paru yang terdiagnosis secara klinis maupun

laboratoris dan histopatologis tanpa konfirmasi bakteriologis.

4) TB anak yang terdiagnosis dengan sistem skoring.

Selain dari pengelompokan pasien sesuai defenisi kasus di

atas, pasien TB juga diklasifikasikan menurut:

a. Klasifikasi berdasarkan lokasi anatomi dari penyakit

1) Tuberkulosis Paru

Adalah TB yang berlokasi pada parenkim (jaringan) paru. Milier

TB dianggap sebagai TB paru karena adanya lesi pada jaringan

paru. Pasien yang menderita TB paru dan sekaligus juga

menderita TB ekstra paru, diklasifikasikan sebagai pasien TB

paru.

2) Tuberkulosis Ekstra Paru

Adalah TB yang terjadi pada organ selain paru, misalnya:

pleura, kelenjar limfe, abdomen, saluran kencing, kulit, sendi,

selaput otak dan tulang.
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b. Klasifikasi berdasarkan riwayat pengobatan sebelumnya

1) Pasien baru TB

Adalah pasien yang belum pernah mendapatkan pengobatan

TB sebelumnya atau sudah pernah menelan OAT namun

kurang dari 1 bulan (< dari 28 dosis).

2) Pasien yang pernah diobati TB

Adalah pasien yang sebelumnya pernah menelan OAT selama

1 bulan atau lebih (≥ dari 28 dosis).

Pasien ini selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan hasil

pengobatan terakhir, yaitu :

a) Pasien kambuh

b) Pasien yang diobati kembali setelah gagal

c) Pasien yang diobati kembali setelah putus berobat (lost to

follow-up) yang sebelumnya dikenal dengan pasien default.

d) Lain-lain (pasien TB yang pernah diobati namun hasil akhir

pengobatan sebelumnya tidak diketahui).

3) Pasien yang riwayat pengobatan sebelumnya tidak diketahui.

c. Klasifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan uji kepekaan obat

1) Mono resistan (TB MR)

2) Poli resistan (TB PR)

3) Multi drug resistan (TB MDR)

4) Extensive drug resisten (TB XDR)

5) Resistan Rifampisin (TB RR)
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d. Klasifikasi berdasarkan status HIV

1) Pasien TB dengan HIV positif (pasien ko-infeksi TB/HIV

2) Pasien TB dengan HIV negatif

3) Pasien TB dengan status HIV tidak diketahui (Ditjen PP & PL,

2017).

9. Pengobatan TB

a. Tujuan pengobatan TB

1) Menyembuhkan pasien dan memperbaiki produktivitas serta

kualitas hidup.

2) Mencegah terjadinya kematian oleh karena TB atau dampak

buruk selanjutnya.

3) Mencegah terjadinya kekambuhan TB.

4) Menurunkan risiko penularan TB.

5) Mencegah terjadinya dan penularan TB resisten obat.

b. Prinsip pengobatan TB

1) Pengobatan diberikan dalam bentuk paduan OAT yang tepat

mengandung minimal 4 macam obat untuk mencegah

terjadinya resistensi.

2) Diberikan dalam dosis yang tepat.

3) Ditelan secara teratur dan diawasi secara langsung oleh PMO

(Pengawas Minum Obat) sampai selesai pengobatan.

4) Pengobatan diberikan dalam jangka waktu yang cukup, terbagi

dalam dua (2) tahap yaitu tahap awal dan tahap lanjutan.
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c. Tahapan pengobatan TB

1) Tahap Awal

Pengobatan diberikan setiap hari. Paduan pengobatan pada

tahap ini adalah dimaksudkan untuk secara efektif menurunkan

jumlah kuman yang ada dalam tubuh pasien dan meminimalisir

pengaruh dari sebagian kecil kuman yang mungkin sudah

resistan sejak sebelum pasien mendapatkan pengobatan.

Pengobatan tahap awal pada semua pasien baru, harus

diberikan selama 2 bulan. Pada umumnya dengan pengobatan

secara teratur dan tanpa adanya penyulit, daya penularan

sudah sangat menurun setelah pengobatan selama 2 minggu

pertama.

2) Tahap Lanjutan

Pengobatan tahap lanjutan bertujuan membunuh sisa sisa

kuman   yang   masih ada   dalam tubuh, khususnya kuman

persister sehingga pasien dapat sembuh dan mencegah

terjadinya kekambuhan.

d. Jenis dan Dosis OAT (Obat Anti Tuberkulosis)

Jenis dan dosis OAT lini pertama dan kedua untuk dewasa

dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut ini:
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Tabel 1. Jenis dan Dosis OAT Lini Pertama untuk Dewasa

Jenis OAT Sifat

Dosis Rekomendasi
Harian 3 kali per minggu

Dosis
(mg/kg

BB)

Maksimum
(mg)

Dosis
(mg/kg

BB)

Maksimum
(mg)

Isoniazi
(H) Bakterisidal 5 (4-6) 300 10 (8-12) 900

Rifampisin
(R) Bakterisidal 10 (8-12) 600 10 (8-12) 600

Pirazinamid
(Z) Bakterisidal 25 (20-30) 35 (30-40)

Etambutol
(E) Bakteriostatik 15 (15-20) 30 (25-35)

Streptomisin
(S) Bakterisidal 15 (12-18) 15 (12-18)

Sumber : Ditjen PP & PL, 2017.

Tabel 2. Pengelompokan OAT Lini Kedua

Grup Golongan Jenis Obat
A Florokuinolon Levofloksasin (Lfx)

Moksifloksasin (Mfx)
Gatifloksasin (Gfx)*

B OAT suntik lini
kedua

Kanamisin (Km)
Amikasin (Am)*
Kapreomisin (Cm) Streptomisin (S)**

C OAT oral lini
Kedua

Etionamid (Eto)/Protionamid (Pto)*
Sikloserin (Cs) / Terizidon (Trd)*
Clofazimin (Cfz)
Linezolid (Lzd)

D D1 OAT
lini perta
ma

Pirazinamid (Z)
Etambutol (E)
Isoniazid (H)dosis tinggi

D2 OAT baru Bedaquiline (Bdq)
Delamanid (Dlm)*
Pretonamid (PA-824)*

D3 OAT
tambahan

Asam para aminosalisilat
Imipenemsilastatin(Ipm)*
Meropenem (Mpm)*
Amoksilinclavulanat (Amx-Clv)*
Thioasetazon (T)*

Sumber : Ditjen PP & PL, 2017.
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10. Pencegahan dan Penanggulangan

Menurut Kemenkes RI dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI

Nomor 67 tahun 2016  (yang selanjutnya diuraikan dalam pedoman

penanggulangan tuberkulosis), disebutkan bahwa Penanggulangan

TB diselenggarakan melalui kegiatan:

a. Promosi kesehatan

Promosi kesehatan dalam penanggulangan TB diarahkan

untuk meningkatkan pengetahuan yang benar dan komprehensif

mengenai pencegahan penularan, pengobatan, pola hidup bersih

dan sehat (PHBS), sehingga terjadi perubahan sikap dan perilaku

sasaran program TB terkait dengan hal tersebut serta

menghilangkan stigma serta diskriminasi masyakarat serta

petugas kesehatan terhadap pasien TB. Strategi yang dilakukan

untuk promosi kesehatan dalam penanggulangan TB adalah :

pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kemitraan.

b. Surveilans TB

Surveilans TB merupakan pemantauan dan analisis

sistematis yang terus menerus terhadap data dan informasi

tentang kejadian TB atau masalah kesehatan dan kondisi yang

mempengaruhinya untuk mengarahkan tindakan penanggulangan

yang efektif dan efisien. Terdapat 2 (Dua) jenis surveilans TB,

yaitu:
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1) Surveilans Berbasis Indikator

Bertujuan untuk memperoleh gambaran yang akan digunakan

dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian program

penanggulangan TB.

2) Surveilans Berbasis Kejadian

Bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dini dan tindakan

respon terhadap terjadinya peningkatan TB resistensi obat.

a) Surveilans Berbasis Kejadian Khusus

Dilakukan melalui kegiatan survei baik secara periodik

maupun sentinel yang bertujuan untuk mendapatkan data

yang tidak diperoleh dari kegiatan pengumpulan data rutin.

Pemilihan metode surveilans yang akan dilaksanakan

disuatu daerah/wilayah tergantung pada tingkat epidemi

TB di daerah/wilayah tersebut, kinerja program TB secara

keseluruhan, dan sumber daya (dana dan keahlian) yang

tersedia.

b) Surveilans Berbasis Kejadian Luar Biasa

Meliputi surveilans untuk kasus-kasus TB lintas negara

terutama bagi warga negara Indonesia yang akan berangkat

maupun yang akan kembali ke Indonesia (seperti: haji dan

TKI). Hal ini dilakukan karena mobilisasi penduduk yang

sangat cepat dalam jumlah besar setiap tahunnya tidak
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menguntungkan ditinjau dari penanggulangan penyakit

tuberkulosis.

c. Pengendalian faktor risiko

Pengendalian faktor risiko TB bertujuan untuk mencegah,

mengurangi penularan dan kejadian penyakit TB di masyarakat.

Secara garis besar upaya yang dilakukan adalah dengan cara:

1) Membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

2) Membudayakan perilaku etika batuk

3) Melakukan pemeliharaan dan perbaikan kualitas perumahan

dan lingkungannya sesuai dengan standar rumah sehat.

4) Peningkatan daya tahan tubuh.

5) Penanganan penyakit penyerta TB (HIV, DM)

6) Penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi TB di

fasyankes dan diluar fasyankes.

d. Penemuan dan penanganan kasus TB

Penemuan kasus TB dilakukan secara aktif dan pasif.

Penanganan kasus TB dalam penanggulangan TB dilakukan

melalui kegiatan tatalaksana kasus untuk memutus mata rantai

penularan dan atau pengobatan pasien. Yang terdiri atas:

1) Pengobatan dan penanganan efek samping di fasyankes.

2) Pengawasan kepatuhan menelan obat.

3) Pemantauan kemajuan pengobatan dan hasil pengobatan.

4) Pelacakan kasus mangkir.
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e. Pemberian kekebalan

Pemberian kekebalan dilakukan melalui pemberian

imunisasi BCG pada bayi. Hal ini dilakukan sebagai upaya

mengurangi risiko tingkat keparahan TB.

f. Pemberian obat pencegahan

Pemberian obat pencegahan TB ditujukan pada:

1) Anak usia di bawah lima tahun yang kontak erat dengan pasien

TB aktif.

2) ODHA yang tidak terdiagnosa TB, diberikan selama 6 bulan

dan diulang setiap 3 tahun.

3) Populasi tertentu lainnya (pasien dengan indikasi klinis lainnya

seperti silicosis) (Ditjen PP & PL, 2017).

B. Faktor Risiko Kejadian Tuberkulosis (TB) Paru

Faktor risiko adalah semua variabel yang berperan terhadap

timbulnya kejadian penyakit. Pada dasarnya berbagai faktor risiko TB

Paru saling berkaitan satu sama lainnya. Secara garis besar faktor risiko

terjadinya TB Paru adalah : adanya kuman penyebab TB, faktor

individu yang bersangkutan/faktor kependudukan dan faktor

lingkungan (Ditjen PP & PL, 2017). Untuk lebih jelasnya akan

diuraikan sebagai berikut :
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1. Kuman Penyebab TB

Kuman penyebab TB adalah Mycobacterium tuberculosis (M.

tb). Seorang pasien TB, khususnya TB Paru pada saat dia bicara,

batuk dan bersin dapat mengeluarkan percikan dahak yang

mengandung M.tb. Orang-orang disekeliling pasien TB tersebut dapat

terpapar dengan cara mengisap percikan dahak. Infeksi terjadi

apabila seseorang yang rentan menghirup percik renik yang

mengandung kuman TB melalui mulut atau hidung.

Seseorang yang terinfeksi kuman TB dengan hasil

pemeriksaan bakteriologis BTA positif lebih besar risiko untuk

menularkan ke orang lain dibandingkan dengan BTA negatif.

Penularannya melalui udara pada saat penderita TB paru bicara,

batuk dan bersin dan mengeluarkan percikan dahak yang

mengandung kuman TB. Orang-orang disekeliling penderita TB

tersebut dapat terpapar dengan cara mengisap percikan dahak.

Makin tinggi jumlah kuman dalam percikan dahak, makin besar

risiko terjadi penularan. Makin lama dan makin sering terpapar

dengan kuman, makin besar risiko terjadi penularan.
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2. Faktor Individu

Beberapa faktor individu yang dapat meningkatkan risiko

terinfeksi TB Paru adalah sebagai berikut :

a) Jenis Kelamin

Jenis kelamin merupakan suatu variabel untuk

membedakan presentasi penyakit antara laki-laki dan perempuan.

Dari catatan statistik meski tidak selamanya konsisten, mayoritas

penderita TB adalah wanita (Thorson et al., 2007). Hal ini masih

memerlukan penyelidikan dan penelitian lebih lanjut, baik pada

tingkat behavioural, tingkat kejiwaan, sistem pertahanan tubuh,

maupun tingkat molekuler. Untuk sementara diduga jenis kelamin

wanita merupakan faktor risiko yang masih memerlukan evidence

pada masing-masing wilayah, sebagai dasar pengendalian atau

dasar manajemen (Achmadi, 2005).

Penelitian Sumarmi and Duarsa (2017) di Lampung Utara

menyatakan bahwa meskipun proporsi penderita TB paru BTA

positif lebih banyak pada laki-laki (61,3%) dibandingkan

perempuan (38,7%), namun tidak ada hubungan yang bermakna

antara jenis kelamin dengan kejadian TB paru. Hasil penelitian ini

sejalan dengan penelitian Fitriani (2014) dan Ruswanto (2010).

Berbeda dengan hasil penelitian Darwel (2012) yang

menemukan bahwa jenis kelamin laki-laki lebih berisiko 1,7 kali

menderita TB paru dibandingkan dengan perempuan. Pada tahun
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2016, WHO melaporkan bahwa di sebagian besar dunia, kasus

TB lebih banyak diantara laki-laki (65%) daripada perempuan,

begitupun di Indonesia kasus laki-laki mendominasi 61% kasus

TB paru pada tahun 2016.

Adanya perbedaan hasil temuan ini dapat disebabkan oleh

berbagai faktor. Selain harus adanya unsur necessary yaitu

keberadaan kuman TB itu sendiri, saat ini dengan adanya

kesetaraan gender laki-laki dan perempuan mengalami

pergeseran status dan fungsi, membuat peluang antara keduanya

untuk terpapar penyakit khususnya TB Paru sama. Kebiasaan

merokok pada laki-laki dan perempuan sebagai perokok pasif

menerima risiko yang sama untuk terpapar (Sumarmi and Duarsa,

2017).

b) Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (Depdiknas,

2003).

Jenjang pendidikan formal menurut UU RI No. 20 tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa
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pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan

berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan

menengah, dan pendidikan tinggi. Pada pasal 14 dalam undang-

undang tersebut disebutkan bahwa jenjang pendidikan formal

terdiri atas pendidikan dasar (tidak sekolah, SD/SMP/sederajat),

pendidikan menengah (SLTA/sederajat) dan pendidikan tinggi

(Perguruan Tinggi atau Akademi).

Tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi

pengetahuan seseorang diantaranya mengenai rumah yang

memenuhi syarat kesehatan dan pengetahuan tentang penyakit

TB paru, terkait pencegahan dan pengobatan. Sehingga dengan

pengetahuan yang cukup maka seseorang akan mencoba untuk

mempunyai perilaku hidup bersih dan sehat. Semakin tinggi

tingkat pendidikan maka semakin rendah kejadian TB Paru

(Jurcev-Savicevic et al., 2013).

Berdasarkan hasil penelitian Oktavia et al. (2016) bahwa

orang dengan tingkat pendidikan yang rendah (pendidikan dasar 9

tahun) dapat meningkatkan resiko terkena TB paru sebesar 3,94

kali dibandingkan dengan orang yang perpendidikan tinggi. hasil

penelitian ini sejalan dengan penelitian Sumarmi and Duarsa

(2017) dan Sun et al. (2015) yang menyatakan bahwa ada

hubungan yang bermakna antara pendidikan dengan kejadian TB

Paru BTA positif.
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Hasil penelitian WHO menemukan bahwa latar belakang

pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat

mempengaruhi kejadian tuberkulosis paru pada kontak serumah.

Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap sikap memilih

pelayanan kesehatan dan pola konsumsi makanan yang juga

berhubungan dengan kondisi berat badan normal, sehingga pada

gilirannya akan berpengaruh terhadap kejadian tuberkulosis paru

(Versitaria and Kusnoputranto, 2011). Berbeda dengan hasil

penelitian Fitriani (2014) menemukan bahwa tidak ada hubungan

antara pendidikan dengan kejadian TB paru.

c) Status Pekerjaan

Pekerjaan adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan

seseorang sehingga memperoleh penghasilan (Notoatmodjo,

2010). Pekerjaan lebih banyak dilihat dari kemungkinan

keterpaparan khusus dan tingkat/derajat keterpaparan tersebut

serta besarnya risiko menurut sifat pekerjaan, lingkungan kerja

dan sifat sosioekonomi karyawan pada pekerjaan tertentu.

Pekerjaan juga mempunyai hubungan yang erat dengan status

sosial ekonomi, sedangkan berbagai jenis penyakit yang timbul

dalam keluarga sering berkaitan dengan jenis pekerjaan yang

mempengaruhi pendapatan keluarga (Noor, 2014).
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Hubungan antara penyakit TB paru erat kaitannya dengan

pekerjaan. Sebuah penelitian di Afrika Selatan oleh Tudor et al.

(2016) menyatakan bahwa orang yang bekerja di layanan

kesehatan berisiko 2-3 kali tertular TB, terutama petugas

kesehatan yang bekerja di ruang perawatan pasien TB (OR=2,24).

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian di India Selatan oleh

Mathew et al. (2013) dimana petugas kesehatan yang

dipekerjakan di bangsal medis (OR=12,37) atau laboratorium

mikrobiolgi (OR=5,65) secara indipenden terkait dengan

peningkatan risiko tertular TB.

Penelitian yang berbeda dilakukan oleh Oktavia et al.

(2016) menyatakan bahwa orang yang bekerja dapat

meningkatkan risiko terkena TB paru sebesar 1,5 kali

dibandingkan dengan orang yang tidak bekerja, namun secara

statistik ditemukan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna

antara pekerjaan dengan kejadian TB paru. sementara penelitian

Jurcev-Savicevic et al. (2013) menunjukkan bahwa pengangguran

(OR=2,69) merupakan faktor risiko yang signifikan terhadap

kejadian TB Paru di Kroasia.

d) Tingkat Pendapatan Keluarga

Pendapatan akan banyak berpengaruh terhadap perilaku

dalam menjaga kesehatan per individu dan dalam keluarga. Hal

ini disebabkan pendapatan mempengaruhi pendidikan dan
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pengetahuan seseorang dalam mencari pengobatan,

mempengaruhi asupan makanan, mempengaruhi lingkungan

tempat tinggal seperti keadaan rumah dan bahkan kondisi

pemukiman yang ditempati (Jhon Crofton dalam Muaz, 2014).

Sekitar 90% penderita tuberkulosis paru di dunia

menyerang kelompok dengan sosial ekonomi lemah atau miskin.

Faktor kemiskinan walaupun tidak berpengaruh langsung pada

kejadian TB paru namun dari beberapa penelitian menunjukkan

adanya hubungan antara pendapatan yang rendah dengan

kejadian TB paru (Tjiptoherijanto and Soesetyo, 2010).

Menurut Prabu (2008), kepala keluarga yang mempunyai

pendapatan di bawah UMR akan mengkonsumsi makanan

dengan kadar gizi yang tidak sesuai dengan kebutuhan bagi

setiap anggota keluarganya sehingga mempunyai status gizi yang

kurang dan akan memudahkan untuk terkena penyakit infeksi

diantaranya TB paru. Dalam hal jenis kontruksi rumah dengan

mempunyai pendapatan yang kurang maka konstruksi rumah

yang dimiliki tidak memenuhi syarat kesehatan sehingga

mempermudah terjadinya penularan penyakit TB paru.

Penelitian Nana Yakam et al. (2014) menunjukkan bahwa

pasien TB paru rata-rata memiliki status sosial ekonomi yang lebih

rendah daripada populasi umum di Kota Douala, Kamerun.

Sejalan dengan hasil penelitian Fitriani (2014) dan Muhammad
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(2014) yang menyatakan bahwa ada hubungan antara tingkat

pendapatan keluarga dengan kejadian TB paru.

e) Status Gizi

Status gizi merupakan variabel yang sangat berperan

dalam timbulnya kejadian tuberkulosis paru, tentu saja hal ini

masih tergantung variabel lain yang utama yaitu  ada tidaknya

kuman tuberkulosis pada paru. Seperti diketahui kuman

tuberkulosis merupakan kuman yang suka tidur hingga bertahun-

tahun, apabila memiliki kesempatan untuk bangun dan

menimbulkan penyakit maka timbulah kejadian penyakit

tuberkulosis paru. Oleh karena itu salah satu kekuatan daya

tangkal adalah status gizi yang baik, baik pada wanita, laki-laki,

anak-anak maupun dewasa.

Status gizi yang buruk menganggu sistem imun yang

diperantarai Limfosit-T. Hal itu memudahkan terjadinya penyakit

infeksi termasuk TB paru (Cegieiski, 2012 dalam Izzati et al.

(2015)). Hanya 10% dari yang terinfeksi basil TB akan menderita

TB, penderita yang daya tahan tubuhnya buruk, respon imunnya

buruk, tidak dapat mencegah multiplikasi kuman sehingga dapat

menjadi sakit dalam beberapa bulan kemudian. Tuberkulosis

sekunder dapat pula terjadi ketika daya tahan tubuh seseorang

menurun karena status gizi buruk. (Hasan, 2010; Amin. Z, 2009).
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Menurut Gopalan yang dikutip oleh Jahari (1988), dalam

penentuan status gizi perlu dilakukan pengumpulan data

mengenai tanda-tanda klinis, pemeriksaan biokimia dan

antropometri. Diantara ketiganya, antropometri lebih banyak

dipakai karena lebih praktis dan mudah untuk dilakukan. Salah

satu cara penentuan status gizi orang dewasa dengan

antropometri adalah pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT)

yaitu dengan membandingkan berat badan dan tinggi badan

dengan tabel Indeks Masa Tubuh (Waspadji et al., 2010).

Adapun rumus perhitungan IMT adalah sebagai berikut:

IMT = Berat Badan (kg)

Tinggi Badan (m)2

Batas ambang IMT ditentukan dengan merujuk ketentuan

FAO/WHO. Namun untuk wilayah Indonesia, kementerian

kesehatan RI telah menetapkan klasifikasi IMT nasional yang

dapat dilihat secara rinci pada tabel 13.

Penelitian Dhanaraj et al. (2015) menemukan bahwa BMI

<18,5 merupakan faktor yang berhubungan dengan kejadian TB

paru pada orang dewasa. Hasil penelitian ini sejalan dengan

penelitian Mathew et al. (2013) bahwa BMI < 19 merupakan faktor

risiko tertular TB pada petugas kesehatan di India Selatan.
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Tabel 3. Klasifikasi Nasional Indeks Massa Tubuh (IMT)

Sumber : PGN, 2014

f) Riwayat Kontak TB

Riwayat kontak penderita dalam satu keluarga dengan

anggota keluarga yang lain yang sedang menderita TB paru

merupakan hal yang sangat penting karena kuman Mycobacterium

tuberculosis sebagai etiologi TB paru adalah memiliki ukuran yang

sangat kecil, bersifat aerob dan mampu bertahan hidup dalam

sputum yang kering atau ekskreta lain yang sangat mudah menular

melalui ekskresi inhalasi baik melalui nafas, batuk, bersin maupun

berbicara (droplet infection). Sehingga adanya anggota keluarga

yang menderita TB paru aktif, maka seluruh anggota keluarga yang

lain akan rentan tertular TB paru terutama anggota keluarga

terdekat yang sering berhubungan erat dengan penderita. Riwayat

kontak anggota keluarga yang serumah dan terjadi kontak selama ≥

Kategori IMT

Kurus

Kekurangan berat badan tingkat
berat < 17,0

Kekurangan berat badan tingkat
ringan 17,0 - 18,4

Normal ≥ 18,5 - 25,0

Gemuk

Kelebihan berat badan tingkat
ringan > 25,1 - 27,0

Kelebihan berat badan tingkat
berat > 27,0
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3 bulan berisiko untuk terjadinya TB paru terutama kontak yang

berlebihan (Notoatmodjo, 2003).

Penelitian oleh Ruswanto (2010) menunjukkan bahwa

anggota keluarga ada kontak dengan penderita TB paru berisiko

tertular TB paru sebanyak 4,5 kali lebih besar dibandingkan anggota

keluarga yang tidak ada kontak. Hasil penelitian ini sejalan dengan

penelitian Kalsum (2014) yang menyatakan bahwa mereka yang

ada riwayat kontak dengan penderita TB paru berisiko terkena TB

3,8 kali lebih besar daripada yang tidak ada riwayat kontak. Namun,

penelitian Chen et al. (2013) di daerah pedesaan China

menemukan bahwa riwayat kontak dengan penderita TB bukan

merupakan faktor risiko penularan TB.

g) Kebiasaan Merokok

Kebiasaan merokok merupakan faktor risiko TB paru yang

sangat penting karena ada bahan karsinogenik yang terdapat di

dalam asap rokok yang umumnya terdiri dari bahan pencemar

berupa karbon monoksida dan partikulat. Risiko merokok terhadap

tuberkulosis paru dalam jangka 10-20 tahun sebagai berikut:

merokok 1-10 batang per hari meningkatkan risiko terkena

penyakit TB paru 10 kali, merokok 20-30 batang per hari berisiko

40-50 kali, merokok 40-50 batang per hari berisiko 70-80 kali.

Faktor yang berhubungan erat dengan infeksi basil TB paru

adalah bahan toksik (Aditama, 2003).
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Dalam satu batang rokok yang dihisap akan dikeluarkan

sekitar 4.000 bahan kimia yang berbahaya, diantaranya yang

paling berbahaya adalah nikotin, tar dan karbon monoksida (CO).

Nikotin menyebabkan ketagihan dan merusak jantung dan aliran

darah. Tar menyebabkan kerusakan sel paru-paru dan kanker.

Gas CO menyebabkan berkurangnya kemampuan darah

membawa oksigen, sehingga sel-sel tubuh akan mati. Merokok

dapat menyebabkan perubahan struktur dan fungsi saluran napas

dan jaringan paru-paru. pada jaringan paru-paru, terjadi

peningkatan jumlah sel radang dan kerusakan alveoli (Proverawati

and Rahmawati, 2012).

Penelitian oleh O’Leary et al. (2014) yang membandingkan

gangguan fungsional makrofag alveoli (MA) pada bukan perokok,

perokok dan mantan perokok setelah terinfeksi kuman TB,

menemukan bahwa gangguan fungsional MA lebih banyak pada

perokok sehingga lebih berisiko terinfeksi TB Paru. Dalam

penelitian Narasimhan et al. (2013) mengemukakan bahwa

penelitian meta analisis oleh Bates, et al menunjukkan bahwa RR

penyakit TB (RR= 2,3 – 2,7) tinggi diantara perokok dibandingkan

yang bukan perokok dan ada bukti nyata bahwa merokok

merupakan faktor risiko infeksi TB paru. Kemampuan fagositosis

makrofag alveolar yang berkurang, penurunan respon imun dan

atau limfopenia CD4 karena kandungan nikotin di rokok
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merupakan alasan untuk meningkatkan kerentanan terhadap TB

paru.

Menurut Sitepoe dalam Aula (2010), tipe perokok dibagi

menjadi 5, yaitu:

1) Pertama, tidak pernah merokok selama hidup.

2) Kedua, perokok ringan, yaitu merokok berselang-seling.

3) Ketiga, perokok sedang, yaitu merokok setiap hari dalam

kuantum kecil.

4) Keempat, perokok berat, yaitu merokok lebih dari satu

bungkus setiap hari.

5) Kelima, berhenti merokok, yaitu semula merokok kemudian

berhenti dan tidak pernah merokok lagi.

Jumlah rokok yang dihisap dapat dalam satuan batang,

bungkus, pak perhari. Menurut Mangku dalam Niha (2011), jenis

perokok dapat dibagi dalam 3 kelompok yaitu :

1) Perokok ringan. Disebut perokok ringan apabila merokok

kurang dari 10 batang per hari.

2) Perokok sedang. Disebut perokok sedang jika menghisap 10

– 20 batang per hari.

3) Perokok berat. Disebut perokok berat jika menghisap lebih

dari 20 batang per hari.
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3. Faktor Lingkungan (Kepadatan Hunian Rumah)

Faktor lingkungan memegang peranan yang cukup penting

dalam proses terjadinya suatu penyakit. Lingkungan perumahan

padat dan kumuh akan memudahkan penularan TB. Ruangan

dengan sirkulasi udara yang kurang baik dan tanpa cahaya

matahari akan meningkatkan risiko penularan TB Paru (Ditjen PP

& PL, 2017). Salah satu variabel lingkungan yang mempengaruhi

kejadian TB paru adalah kepadatan hunian.

Kepadatan penghuni adalah perbandingan antara luas

lantai rumah dengan jumlah anggota keluarga dalam satu rumah

tinggal. Persyaratan kepadatan hunian untuk seluruh perumahan

biasa dinyatakan dalam m² per orang. Luas minimum per orang

sangat relatif, tergantung dari kualitas bangunan dan fasilitas yang

tersedia.

Kepadatan merupakan prasyarat untuk proses penularan

penyakit. Semakin padat, maka perpindahan penyakit khususnya

penyakit melalui udara akan semakin mudah dan cepat. Oleh

karena itu, kepadatan dalam rumah tempat tinggal merupakan

variabel yang berperan dalam kejadian TB paru. untuk itu

Departemen Kesehatan RI menetapkan bahwa syarat rumah

dianggap sehat adalah 10 m2 per orang (Depkes, 2003), jarak

antara kamar tempat tidur satu dengan lainnya adalah 90 cm,
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kamar tidur sebaiknya tidak dihuni 2 orang lebih, kecuali anak

dibawah 2 tahun (Achmadi, 2005).

Hasil penelitian Ruswanto (2010) menunjukkan nilai OR

=3,050 (p-value=0,033) artinya bahwa ada hubungan yang

bermakna antara kepadatan penghuni rumah dengan kejadian TB

paru, dimana kepadatan hunian rumah yang padat berisiko 3,05

kali terkena TB paru dibandingkan dengan kepadatan penghuni

rumah yang tidak padat. Hasil penelitian ini sejalan dengan

penelitian Sumarmi and Duarsa (2017) dan Mawardi and Indah

(2014) yang menyatakan bahwa risiko kejadian TB Paru BTA

positif lebih tinggi pada kelompok kepadatan hunian yang tidak

memenuhi syarat kesehatan lebih berisiko dibandingkan dengan

kelompok dengan kepadatan hunian memenuhi syarat kesehatan.
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Tabel 4. Sintesa Penelitian Terkait Faktor Risiko TB Paru

NO Judul (Peneliti,
Tahun)

Desain
Penelitian

Variabel
Penelitian

Hasil
Penelitian

1. Risk factors for
tuberculosis
among health care
workers in South
India: a nested
case control study
(Anoop Mathew et
al., 2012)

Kasus kontrol - BMI
- Occupation
- Frequent

direct contact

BMI <19
(OR=2,96),
perawat yang
bertugas di
bangsal
perawatan atau
laboratorium
mikrobiologi
(OR=12,37 dan
OR=5,65) dan
sering kontak
dengan pasien
TB (OR=2,83)

2. Risk factors for
pulmonary
tuberculosis in
Croatia (Anamarija
Jurcev et al., 2013)

Kasus kontrol - Riwayat
genetic

- Pendidikan
- Kondisi fisik

rumah
- Pekerjaan
- Riwayat

kontak
- Kebiasaan

merokok
- Diabetes
- IMT

Riwayat genetik
(OR = 3,90),
tingkat
pendidikan
terendah (OR =
3,44), Kondisi
fisik rumah buruk
(OR = 4,72),
pengangguran
(OR = 2,69),
kontak dengan
tuberkulosis (OR
= 2,19), mantan
perokok (OR =
2,27) dan
kebiasaan
merokok saat ini
(OR = 2,35),
diabetes (OR =
2,38), IMT
kurang (OR =
13,57).

3. Prevalence Study
of Tuberculosis
Cases in Sree
Mookambika
Institute of
Medical Science
(Vipin P &
Prashant V
Solanke, 2016)

Potong lintang - Umur
- Jenis Kelamin

Jenis kelamin
tidak signifikan
dengan TB (Z =
0,31, p> 0,05).
Kasus
Tuberkulosis
BTA positif
adalah 64,5%
pada kelompok
usia 15-44
tahun.
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4. Pulmonary
Tuberculosis
Incidence and Risk
Factors in
Rural Areas of
China: A Cohort
Study (Wei Chen
et al., 2013)

Kohor - Status
asuransi

- Riwayat
kontak TB

- Riwayat
Diabetes

- Merokok
- Pendapatan

perkapita
tahunan.

Tidak ada
hubungan antara
TB dan status
asuransi, riwayat
kontak dengan
TB, riwayat
diabetes,
merokok, atau
pendapatan per
kapita tahunan.

5. Occupational Risk
Factors for
Tuberculosis
Among Healthcare
Workers in
KwaZulu-Natal,
South Africa
(Carrie Tudor et
al., 2016)

Kasus kontrol - Pekerjaan Petugas
kesehatan yang
HIV (OR= 6,35)
dan mereka
yang
menghabiskan
waktu bekerja di
perawatan
pasien TB (OR,
2,24) memiliki
peluang lebih
besar untuk
menderita
tuberkulosis.

6. Risk Factors for
Tuberculosis
(Padmanesan
Narasimhan et al.,
2013)

Mata Analisis
(Review
Article)

- Tobacco Bates et al :
risiko relative
terinfeksi TB
lebih tinggi pada
perokok
dibandingkan
dengan bukan
perokok
(RR=2,3-2,7).
Lin et al :
merokok
meningkatkan
risiko infeksi TB
(OR=1,76).

7. Cigarette Smoking
Impairs Human
Pulmonary
Immunity to
Mycobacterium
tuberculosis
(Seonadh M.O et
al., 2014)

Eksperimental
study

- Melihat
gangguan
fungsional
makrofag
alveolar dari
perokok,
bukan
perokok dan
mantan
perokok
setelah
terinfeksi M.tb

Pada perokok
>4,8 kali lipat
mengalami
gangguan
fungsional
makrofag
alveolar
dibandingkan
dengan bukan
perokok dan
mantan perokok.
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8. Prevalence and
Risk Factors for
Adult Pulmonary
Tuberculosis in a
Metropolitan City
of South India
(Baskaran
Dhanaraj et al.,
2015)

Potong lintang - Living
Condition

- BMI
- Gender

(alcohol
status)

Lingkungan
pemukiman yang
kumuh, BMI
<18,5 dan laki-
laki yang
mengkonsumsi
alkohol
berhubungan
dengan kejadian
TB paru BTA (+)
dan TB paru
biakan (+) pada
orang dewasa.

9. Spatial analysis of
tuberculosis in
Douala,
Cameroon:
clustering and
links with socio-
economic status
(A.Nana Yakam et
al., 2014)

Descriptive
Prospective
study

- Spatial
analysis

- Socio-
economic
status
measurement

Ada 3 kluster
spasial yang
signifikan secara
statistik.
Kejadian TB
Paru tinggi di
wilayah dengan
tingkat sosial
ekonomi yang
rendah.

10. Analisis Faktor
Risiko dan
Gambaran
Pemetaan
Kejadian
Tuberkulosis paru
di Kab. Enrekang
(Ummu Kalsum,
2014)

Kasus kontrol - Riwayat
Kontak TB

OR=9,750

11. Hubungan Kondisi
Fisik Rumah dan
kepadatan hunian
dengan Kejadian
TB Paru di Wilayah
Kerja UPT
Puskesmas
Dadahup Kec.
Dadahup Kab.
Kapuas (Mawardi
dan Meilya farika
Indah, 2014)

Kasus kontrol - Kepadatan
hunian

Signifikan
P<0,05.

12. Analisis Spasial
Sebaran Kasus
Tuberkulosis Paru
Ditinjau Dari Faktor
Lingkungan Dalam
dan Luar Rumah

Kasus kontrol - Jenis
Kelamin

- Pendapatan
keluarga

- Kepadatan
Penghuni,

P-value: 0,609
OR: 0,84
P-value: 0,170
OR:1,605
P-value: 0.003
OR: 3,101
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Di Kab.
Pekalongan
(Bambang R,
2010)

- Status Gizi,

- Kontak
dengan
penderita

- Ketinggian
wilayah

P-value: 0,005
OR: 2,925
P-value: 0,001
OR: 4,404

P-value: 0,073
OR: 0,435.

13. Analisis Spasial
dan Faktor Risiko
Kejadian Penyakit
TB Paru di Distrik
Dili (Maria A.V.N,
2011)

Kasus kontrol - Kepadatan
hunian,

- Kontak
dengan
penderita,

- Kebiasaan
Merokok,

P-value: 0,177
OR: 0,581
P-value: 0,006
OR: 3,329

P-value: 0,002
OR: 3,386

14. Analisis Spasial
dan Faktor Risiko
TB Paru di
Puskesmas
Kabupaten
Banyumas (Andri
M, 2014)

Kasus kontrol - Kontak
dengan
penderita,

- Status
merokok,

- Keluarga
merokok,

- Pendapatan.

P-value: 0,046
OR: 6,96.

P-value: 0,028
OR: 12,47.
P-value: 0,001
OR: 8,02.
P-value: 0,002
OR: 0,14 (faktor
protektif TB).

15. Faktor-faktor yang
Berkolerasi
Terhadap
Hubungan Kondisi
Lingkungan Fisik
Rumah Dengan
Kejadian
Tuberkulosis Paru
di Sumatera
(Analisis Data
Riskesda 2010)
(Darwel, 2012)

Potong lintang - Jenis
Kelamin,

- Kepadatan
Hunian

PR: 1,792
(signifikan)
PR: 1,029
(signifikan)

16. Analisis Faktor
Risiko Kejadian TB
Paru di Wilayah
Kerja Puskesmas
Kertapati
Palembang
(Surakhmi Oktavia
et al., 2016)

Kasus kontrol - Jenis Kelamin
- Pendidikan

terakhir
- Status

Pekerjaan,
- Penghasilan

Perkapita,
- Status Gizi,

- Status
Merokok,

P-value: 0,80
OR: 0,78.
P-value: 0,02
OR: 3,95.
P-value: 0,62
OR: 1,5.
P-value: 0,32
OR: 1,86.
P-value: 0,001
OR: 16,71.
P-value: 0,46
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- Kontak
dengan
Penderita

- Kepadatan
Hunian.

OR: 0,46.
P-value: 0,016
OR: 4,67.

P-value: 0,02
OR: 4,23.

17. Faktor Risiko yang
Berhubungan
dengan Kejadian
Tuberkulosis Paru
di Puskesmas
Ketanggungan
Kab. Brebes (Eka
Fitriani, 2014)

Kasus kontrol - Jenis Kelamin
- Tingkat

pendidikan
- Tingkat

pendapatan
keluarga,

- Riwayat
kontak,

P-value: 0,199

P-value: 0,098

P-value: 0,002
OR: 3,169.

P-value: 0,001
OR: 5,429.

18. Analisis Hubungan
Kondisi Fisik
Rumah Dengan
Kejadian TB Paru
BTA Positif di
Puskesmas
Kotabumi II, Bukit
Kemuning dan
Ulak Rengas Kab.
Lampung Utara
(Sumarmi et al.,
2017)

Kasus kontrol - Jenis Kelamin
- Pendidikan

- Pekerjaan

- Kepadatan
Hunian

P-value: 0,07
OR: 2,05.
P-value: 0,01
OR: 2,55.
P-value: 0,01
OR: 2,75.
P-value: 0,004
OR: 3,13.

C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Informasi Geografis (SIG)/GIS

1. Pengertian SIG/GIS

Menurut Burrough, Sistem Informasi Geografis (SIG) atau

Geographic Information System (GIS) adalah suatu sistem

informasi yang berbasis komputer yang digunakan untuk

memasukkan, menyimpan, mengelola, menganalisis dan

mengaktifkan kembali data yang mempunyai referensi keruangan
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untuk berbagai tujuan yang berkaitan dengan pemetaan dan

perencanaan (Setyawan, 2014).

Input data dalam SIG biasanya terdiri dari dua komponen

yaitu data grafis atau spasial dan data atribut atau tabularnya. Data

grafis atau spasial adalah data digital yang menggambarkan

kenampakan peta yang meliput koordinat, garis dan simbol yang

menunjukkan elemen katrografi pada peta. Data atribut atau

tabular adalah tabel yang menggambarkan karakteristik, kualitas

atau hubungan kenampakan peta dan lokasi geografis (Suharyadi,

2004).

2. Fungsi SIG/GIS

Menurut Kusumadewi et al., (2009), fungsi utama dari

aplikasi SIG yaitu :

a. Melakukan proses perhitungan dan menampilkan hubungan

antara objek.

b. Menyimpan dan memanipulasi berbagai jenis atribut dari objek.

c. Melakukan analisis spasial.

Secara umum SIG, terdapat dua jenis fungsi analasis yaitu:

fungsi analisis spasial dan fungsi analisis atribut. Fungsi analisis

spasial terdiri dari (Prahasta, 2009):

a. Klasifikasi, fungsi ini mengklasifikasikan kembali suatu data

hingga menjadi data spasial baru berdasarkan kriteria atau

atribut tertentu.



51

b. Jaringan, fungsi ini menunjukkan data spasial titik-titik atau

garis-garis sebagai suatu jaringan yang tidak terpisah.

c. Overlay, fungsi ini menghasilkan data spasial baru dari minimal

dua data spasial yang menjadi masukannya. Dilakukan dengan

menggabungkan dua peta atau lebih dalam satu wilayah yang

sama, sehingga menghasilkan suatu peta sintesis.

d. Buffering, fungsi ini akan menghasilkan data spasial baru yang

berbentuk polygon dengan jarak tertentu dari data spasial yang

menjadi masukannya.

e. Find Distance, fungsi ini berkenaan dengan hubungan atau

kedekatan suatu unsur spasial dengan unsur-unsur spasial

lainnya.

f. Clustering, merupakan proses klasifikasi yang digunakan untuk

mengelompokkan piksel-piksel citra berdasarkan aspek-aspek

statistik semata.

g. Interpolasi, merupakan prosedur untuk menduga nilai yang

tidak diketahui dengan menggunakan nilai-nilai yang diketahui

yang terletak disekitarnya.

3. Kegunaan SIG/GIS pada Kesehatan Masyarakat

Salah seorang ahli dalam kesehatan masyarakat yang

dianggap sebagai pelopor berkembangnya penggunaan Sistem

Informasi Geografis adalah John Snow yang telah melakukan

pemetaan walaupun secara manual terhadap kasus kolera di
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Soho, London pada tahun 1854 hingga akhirnya dapat

menemukan sumber penularan penyakit kolera pada saat itu

(Kristina and Kusnanto, 2008).

Sistem Informasi Geografis (SiG) pada saat ini telah

banyak digunakan oleh tenaga atau ahli kesehatan masyarakat

ataupun epidemiolog. Menurut WHO, SIG dalam kesehatan

masyarakat dapat digunakan antara lain untuk:

a. Menentukan distribusi geografis penyakit

b. Analisis trend spasial dan temporal

c. Pemetaan populasi berisiko

d. Stratifikasi faktor risiko

e. Penilaian distribusi sumber daya

f. Perencanaan dan penentuan intervensi

g. Monitoring penyakit (Setyawan, 2014)

Analisis spasial dengan menggunakan Sistem Informasi

Geografis (Geographic Information System/GIS) telah banyak

dimanfaatkan di bidang kesehatan khususnya dalam penyakit

menular tak terkecuali TB Paru. Analisis spasial GIS dapat

membantu mengidentifikasi distribusi dan clustering kasus TB

Paru pada daerah yang berisiko tinggi, serta mengidentifikasi

faktor risiko yang mempengaruhinya, sehingga dapat membantu

upaya pengendalian penyakit (Touray et al., 2010). SIG dapat

sangat berguna dalam aplikasinya baik pada penelitian dan
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pembangunan pelayanan kesehatan untuk TB Paru (Rahmanti

and Prasetyo, 2012).

D. Kerangka Teori

Kerangka teori dari penelitian ini mengutip konsep faktor risiko

kejadian tuberkulosis paru yang digambarkan oleh Narasimhan et al.

(2013) dan uraian Achmadi (2005) dan Ditjen PP & PL (2017) dalam

Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2017, bahwa secara garis

besar ada tiga faktor yang mempengaruhi kejadian tuberkulosis paru,

yaitu: kuman TB (Mycobacterium tuberculosis), faktor individu/demografi

dan faktor lingkungan. Secara lebih jelasnya, dapat dilihat pada bagan

berikut ini :
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Faktor Individu/Demografi

Kasus TB
BTA (+)

Umur, Jenis Kelamin, Status Gizi,
Immunitas, Merokok, kondisi sosial
ekonomi (pekerjaan, pendidikan,

pendapatan keluarga), Riwayat Kontak
TB, Riwayat penyakit lain (DM, HIV)

Exposure
(Kuman TB) Infection

Disease
(Tuberkulosis Paru)

Kepadatan hunian, lantai rumah,
ventilasi, pencahayaan, kelembaban,

ketinggian.

Kepadatan hunian, lantai rumah,
ventilasi, pencahayaan,
kelembaban, ketinggian.

Faktor Lingkungan

Gambar 1. Kerangka Teori Faktor Risiko Tuberkulosis (TB) Paru.
(Modifikasi dari Achmadi (2005), Narasimhan, et al (2013) dan
Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis Kemenkes RI (2017).

- Lama Kontak
- Konsentrasi

Kuman

Udara
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E. Kerangka Konsep

Berdasarkan kerangka teori sebelumnya, peneliti tidak mengambil

seluruh faktor atau variabel untuk diteliti. Penelitian ini lebih difokuskan

pada faktor sosio-demografi dan satu variabel faktor lingkungan. Secara

lebih rinci diuraikan dalam bagan berikut:

Faktor Individu

Jenis Kelamin

Tingkat Pendidikan

Status Pekerjaan

Tingkat Pendapatan
Keluarga

Status Gizi

Riwayat Kontak TB

Faktor Lingkungan

Kepadatan Hunian Rumah

Pemetaan Sebaran
Kasus TB Paru BTA (+)

KASUS

KONTROL

Kejadian TB
Paru

Analisis Bivariat
Analisis Multivariat

Gambar 2. Kerangka Konsep Penelitian

Keterangan :

= Variabel Independent

= Variabel Dependent

= Analisis Penelitian

Kebiasaan Merokok
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F. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

1. Variabel Dependen

a. Kejadian TB Paru

Kejadian TB Paru dalam penelitian ini adalah penderita usia

≥15 tahun yang terdiagnosis TB Paru BTA (+) dan tidak

terdiagnosis TB Paru yang berkunjung ke puskesmas. Diukur

dengan buku register TB puskesmas tahun 2017 dan register

rawat jalan puskesmas tahun 2017 melalui wawancara.

Kriteria Objektif :

Kasus : Penderita usia ≥15 tahun yang terdiagnosis

menderita TB Paru BTA (+) dan tercatat dalam

buku register TB puskesmas tahun 2017.

Kontrol : Penderita usia ≥15 tahun yang tidak terdiagnosis

TB Paru dan tercatat dalam register rawat jalan

Puskesmas tahun 2017. Memiliki umur dan

tempat kunjungan Puskesmas yang sama dengan

kasus.

2. Variabel Independen

a. Jenis Kelamin

Jenis kelamin yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

jenis kelamin responden yang tercatat dalam rekam medik dan

dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu

identitas lainnya. Diukur dengan cara observasi.
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Kriteria Objektif :

Laki-laki : Jika yang tercatat dalam rekam medik dan KTP

adalah laki-laki

Perempuan : Jika yang tercatat dalam rekam medik dan KTP

adalah perempuan

b. Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan dalam penelitian ini adalah jenjang

pendidikan formal terkahir yang ditempuh oleh responden (UU RI

No. 20 tahun 2003). Berdasarkan PP RI No. 47 tahun 2008, pasal

3 bahwa penyelenggaraan wajib belajar pada jalur formal

dilaksanakan minimal pada jenjang pendidikan dasar yang

meliputi, SD, MI, SMP, MTs, dan bentuk lain yang sederajat.

Diukur dengan menggunakan kuesioner.

Kriteria Objektif :

Rendah : Jika pendidikan terakhir yang ditempuh responden

adalah ≤ SMP.

Tinggi : Jika pendidikan terakhir yang ditempuh responden

adalah > SMP.

c. Staus Pekerjaan

Status Pekerjaan yang dimaksud dalam penelitian ini

adalah pekerjaan tetap atau rutin yang dilakukan oleh responden

sehingga memperoleh penghasilan (Notoatmodjo, 2010). Diukur

dengan menggunakan kuesioner.
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Kriteria Objektif :

Bekerja : Jika responden memiliki pekerjaan tetap atau

rutin yang menghasilkan upah.

Tidak Bekerja   : Jika responden tidak memiliki pekerjaan tetap

atau rutin yang menghasilkan upah.

d. Pendapatan Keluarga

Pendapatan keluarga dalam penelitian ini adalah

penghasilan bulanan yang diperoleh responden dan anggota

keluarganya untuk menafkahi keluarga dibagi dengan jumlah

anggota keluarga yang tinggal dalam rumah yang diperoleh

berdasarkan hasil wawancara dengan responden. Standar

pendapatan keluarga dalam penelitian ini dilihat berdasarkan

UMR Kabupaten Morowali tahun 2017 yaitu Rp. 2.172.578

(Berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Tengah No.

561/879/Disnakertrans.G.ST/2016). Diukur dengan menggunakan

kuesioner.

Kriteria Objektif :

Menengah ke bawah : Jika pendapatan keluarga

<Rp.2.172.578.

Menengah ke atas : Jika pendapatan keluarga

≥Rp.2.172.578.
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e. Status Gizi

Status Gizi dalam penelitian ini adalah keadaan status gizi

responden dengan pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT) yaitu

dengan membandingkan berat badan dan tinggi badan yang

diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan responden.

Diukur dengan menggunakan kuesioner.

Kriteria Objektif :

Kurang : Jika responden memiliki IMT <18,5

Baik : Jika responden memiliki IMT ≥18,5

f. Kebiasaan Merokok

Kebiasaan merokok yang dimaksud dalam penelitian ini

adalah riwayat kebiasaan responden dalam menghisap rokok,

baik masih aktif atau sebagai mantan perokok sebelum

didiagnosis menderita TB Paru. Data diperoleh pada saat

wawancara dengan menggunakan kuesioner.

Kriteria Objektif :

Merokok : Jika responden pernah atau masih merokok

hingga saat ini.

Tidak Merokok : Jika responden tidak pernah merokok seumur

hidupnya.
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g. Riwayat Kontak TB

Riwayat kontak TB dalam penelitian ini adalah adanya

riwayat kontak langsung responden dengan penderita TB Paru

yang tinggal serumah. Diukur dengan menggunakan kuesioner.

Kriteria Objektif :

Ada kontak         : Jika responden pernah kontak langsung

dengan   penderita TB Paru serumah.

Tidak ada kontak: Jika responden tidak pernah kontak langsung

dengan  penderita TB Paru serumah.

h. Kepadatan Hunian Rumah

Kepadatan hunian yang dimaksud dalam penelitian ini

adalah perbandingan luas lantai rumah (m2) dengan jumlah

penghuni rumah. Diukur dengan menggunakan kuesioner.

Kriteria Objektif :

Padat : Jika hasil pengukuran kepadatan

penghuni < 10 m2 per orang.

Tidak padat : Jika hasil pengukuran kepadatan

penghuni ≥ 10 m2 per orang.
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G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis kelamin merupakan faktor risiko kejadian TB Paru di

Kabupaten Morowali.

2. Tingkat Pendidikan merupakan faktor risiko kejadian TB Paru di

Kabupaten Morowali.

3. Status Pekerjaan merupakan faktor risiko kejadian TB Paru di

Kabupaten Morowali.

4. Pendapatan keluarga merupakan faktor risiko kejadian TB Paru di

Kabupaten Morowali.

5. Status Gizi merupakan faktor risiko kejadian TB Paru di

Kabupaten Morowali.

6. Riwayat kontak TB merupakan faktor risiko kejadian TB Paru di

Kabupaten Morowali.

7. Kebiasaan merokok merupakan faktor risiko kejadian TB Paru di

Kabupaten Morowali.

8. Kepadatan hunian rumah merupakan faktor risiko kejadian TB

Paru di Kabupaten Morowali.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi

observasional analitik dengan desain kasus kontrol (case control study)

yang mengkaji hubungan tingkat keterpaparan dengan kejadian penyakit

melalui pengamatan retrospektif dengan membandingkan dua kelompok

tertentu yaitu kelompok kasus dan kelompok kontrol (Notoatmodjo, 2005).

Penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi kelompok kasus yaitu

yang menderita TB Paru BTA (+) dan kelompok kontrol yaitu yang tidak

menderita TB Paru. Kelompok kasus dipilih untuk dibandingkan dengan

kelompok kontrol dengan melakukan pengamatan terhadap keterpaparan

yang ada atau telah lalu yang dianggap cukup relevan dengan sifat

perkembangan, sifat kejadian penyakit maupun kondisi yang akan diteliti

(Noor, 2014). Untuk kelompok kasus dan kontrol dilakukan matching umur

dan tempat kunjungan faskes (Puskesmas) subjek yang dipilih dan telah

memenuhi kriteria inklusi dalam penelitian ini. Desain penelitian dapat

dilihat pada bagan berikut :
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Lampau Kini

Gambar 3. Desain Penelitian

Kelompok Kontrol
(Bukan Pen

TB Paru)

Matching Umur dan
Tempat kunjungan

Faskes

Kelompok Kasus:
( TB Paru

BTA

Sampel

Faktor Risiko (+)
1. Jenis Kelamin
2. Tingkat Pendidikan
3. Status Pekerjaan
4. Pendapatan Keluarga
5. Status Gizi
6. Riwayat Kontak TB
7. Kebiasaan Merokok
8. Kepadatan Hunian

Faktor Risiko (-)
1. Jenis Kelamin
2. Tingkat Pendidikan
3. Status Pekerjaan
4. Pendapatan Keluarga
5. Status Gizi
6. Riwayat Kontak TB
7. Kebiasaan Merokok
8. Kepadatan Hunian

Faktor Risiko (+)
1. Jenis Kelamin
2. Tingkat Pendidikan
3. Status Pekerjaan
4. Pendapatan Keluarga
5. Status Gizi
6. Riwayat Kontak TB
7. Kebiasaan Merokok
8. Kepadatan Hunian

Faktor Risiko (-)
1. Jenis Kelamin
2. Tingkat Pendidikan
3. Status Pekerjaan
4. Pendapatan Keluarga
5. Status Gizi
6. Riwayat Kontak TB
7. Kebiasaan Merokok
8. Kepadatan Hunian
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Untuk pemetaan sebaran kasus TB Paru BTA (+) di Kabupaten

Morowali, peneliti mengambil data dari catatan kasus pada buku registrasi

penderita TB paru semua puskesmas yang menjadi wilayah penelitian dan

berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang menjadi sampel

penelitian. Selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan menggunakan

aplikasi QGIS. Versi 2.18.12.

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sumber : BPS Morowali, 2017.

Gambar 4. Peta Administrasi Kabupaten Morowali
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Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Morowali yang merupakan

salah satu dari 13 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Secara

geografis Kabupaten Morowali terletak antara 01°36’12”-03°46’48” lintang

selatan serta antara 121°02’24”-123°15’36” bujur timur atau tepatnya di

bagian timur Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas wilayah 5.472,00 Km²

dan berjarak kurang lebih 580 kilometer dari ibukota Provinsi Sulawesi

Tengah.

Jumlah penduduk Kabupaten Morowali tahun 2016 tercatat sebesar

115.199 jiwa, dengan populasi penduduk usia ≥ 15 tahun sebesar 81.005

jiwa dan rasio jenis kelamin laki-laki terhadap perempuan sebesar 105.

Sebagian besar penduduk dapat diakses melalui daratan yang tersebar

pada 9 (Sembilan) kecamatan dengan dengan 126 desa dan 7 kelurahan

(BPS Kabupaten Morowali, 2017).

Tabel 5. Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk menurut
kecamatan di Kabupaten Morowali Tahun 2016

No Kecamatan
Jumlah

Penduduk
(jiwa)

Luas Wilayah
(km2)

Kepadatan
Penduduk (per

km2)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Menui Kepulauan

Bungku Selatan

Bungku Pesisir

Bahodopi

Bungku Timur

Bungku Tengah

Bungku Barat

Bumi Raya

Wita Ponda

13.148

14.317

4.567

7.388

8.638

24.060

11.603

12.515

18.963

223,63

403,90

867,29

1.080,98

387,23

725,57

758,93

504,77

519,70

58,79

35,45

5,27

6,83

22,31

33,16

15,29

24,79

36,49

Kabupaten 115.199 5.472,00 21,05

Sumber : BPS Morowali, 2017
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Pada umumnya, penduduk morowali bermukim di wilayah

pesisir. Berdasarkan elevasi (ketinggian ibukota tiap kecamatan dari

permukaan laut), daratan kecamatan di Kabupaten morowali 100%

berada pada ketinggian diantara 0 m – 100 m (dpl). Luas wilayah per

kecamatan dan jarak antara Ibukota Kabupaten (Kecamatan Bungku

Tengah) ke Ibukota Kecamatan dapat dilihat secara lebih rinci dalam

tabel berikut ini :

Tabel 6. Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten
di Kabupaten Morowali Tahun 2016

No Kecamatan Ibukota
Kecamatan

Luas Wilayah
(Km2)

Jarak ke
Ibukota

Kabupaten
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Menui Kepulauan

Bungku Selatan

Bungku Pesisir

Bahodopi

Bungku Timur

Bungku Tengah

Bungku Barat

Bumi Raya

Wita Ponda

Ulunambo

Kaleroang

Lafeu

Bahodopi

Kolono

Marsaoleh

Wosu

Bahonsuai

Laantula Jaya

223,63

403,90

867,29

1.080,98

387,23

725,57

758,93

504,77

519,70

99 (mil laut)

64 (mil laut)

75 (km)

41 (km)

18 (km)

0 (km)

27 (km)

48 (km)

61 (km)

Kabupaten 5.472,00

Sumber : BPS Morowali, 2017

Pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Morowali

mendapat perhatian yang baik dari pemerintah daerah dengan adanya

program kesehatan gratis yang berlaku untuk semua penduduk.

Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada umumnya

dapat dijangkau walaupun terdapat beberapa wilayah sulit dengan
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tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, yaitu 1

rumah sakit umum daerah tipe C yang terletak di Ibukota Kabupaten

(Bungku Tengah), 9 puskesmas yang tersebar di 9 kecamatan (terdiri

dari 8 puskesmas perawatan dan 1 puskesmas non perawatan), 33

puskesmas pembantu, 77 poskesdes dan 153 posyandu yang

tersebar di 133 Desa/Kelurahan (Dinkes Kab. Morowali, 2018).

Penemuan kasus TB Paru di Kabupaten Morowali meningkat

setiap tahunnya. Data kasus TB Paru tahun 2016 tercatat sebanyak

99 kasus diantaramya 68 kasus TB Paru BTA (+), sementara tahun

2017 mengalami peningkatan yang signifikan dengan jumlah kasus

sebanyak 259 orang dan diantaranya terdapat 102 kasus TB Paru

BTA (+). Terkait dengan SDM kesehatan yang terlatih TB masih

kurang, terutama tenaga kesehatan yang bertugas di puskesmas.

Penelitian ini dilaksanakan di seluruh wilayah puskesmas di

Kabupaten Morowali, yang meliputi Puskesmas Ulunambo,

Puskesmas Kaleroang, Puskesmas Lafeu, Puskesmas Bahodopi,

Puskesmas Bahomotefe, Puskesmas Bungku, Puskesmas Wosu,

Puskesmas Bahonsuai dan Puskesmas Laantula Jaya. Termasuk

pengambilan data di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten

Morowali.
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C. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 19 Maret sampai

dengan 19 Mei 2018 setelah mendapatkan rekomendasi izin

penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten

Morowali.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi pada penelitian ini adalah pasien yang berumur

≥15 tahun yang terdiagnosa menderita maupun tidak menderita

TB Paru BTA (+) yang tercatat di register TB (03) dan rawat jalan

puskesmas di Kabupaten Morowali Tahun 2017.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini terdiri atas kelompok kasus dan

kelompok kontrol. Kasus adalah semua pasien usia ≥ 15 tahun

yang terdiagnosa menderita TB Paru BTA (+) dan tercatat di

register TB puskesmas tahun 2017. Kontrol adalah semua pasien

usia ≥ 15 tahun yang terdiagnosa tidak menderita TB Paru BTA

(+) dan tercatat di register rawat jalan puskesmas pada periode

yang sama. Matching antara kelompok kasus dan kontrol adalah

umur dan tempat kunjungan faskes (puskesmas).

Kriteria inklusi pemilihan sampel dalam penelitian ini yaitu

pasien berumur ≥ 15 tahun, berdomisili di Kabupaten Morowali

yang memiliki alamat lengkap (dapat dilacak) dan belum
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meninggal serta bersedia menjadi responden. Pasien yang tidak

memenuhi kriteria inklusi tersebut dikeluarkan dari sampel

penelitian. Pada kelompok kontrol, pasien yang mempunyai gejala

klinis yang mirip dengan TB Paru berdasarkan rekam medis

puskesmas maupun pengakuannya, juga dikeluarkan dari sampel

penelitian (kriteria eksklusi kontrol). Hal ini dilakukan untuk

meminimalisir pemilihan kontrol yang false negative pada

pemeriksaan BTA yang telah dilakukan oleh puskesmas/rumah

sakit.

Jumlah penderita TB Paru BTA (+) yang berumur ≥ 15 tahun

yang tercatat pada register TB puskesmas se-Kabupaten

Morowali tahun 2017 sebanyak 102 orang, 9 orang diantaranya

dikeluarkan dari sampel karena meninggal dunia, 9 orang tidak

ditemukan pada alamat yang ada/tidak dapat dilacak dan 5 orang

pindah domisili ke luar kabupaten. Sehingga total kasus yang

menjadi responden dan dapat diwawancarai pada penelitian ini

sebanyak 79 orang.

3. Besar Sampel

Besar sampel minimal diperoleh dengan menggunakan

rumus studi kasus kontrol untuk pengujian hipotesis terhadap

odds ratio (Lemeshow, et. al, 1990) sebagai berikut :
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n = { Z1-α/2√2P2(1- P2)+ Z1-β√P1(1-P1)+P2(1- P2)}2

(P1-P2)2

P1 = (OR)P2

(OR)P2 + (1-P2)

Keterangan:

n = Besar Sampel

Z1-α/2 = Nilai distribusi normal baku (tabel Z), untuk α = 0,05= 1,96

Z1-β = Nilai distribusi normal baku (tabel Z), untuk β (80%) = 0,84

P1 = Proporsi paparan pada kelompok kasus = 0,5714

P2 = Perkiraan Proporsi paparan pada kelompok kontrol

(Proporsi kasus TB Kab. Morowali 2017= 0,4)

OR = Perkiraan besar Odss Ratio = 2

Berdasarkan rumus di atas maka besar sampel minimal

dapat dihitung sebagai berikut:

n = {1,96√2x0,4(1-0,4)+0,84√0,5714(1-0,5714)+0,4(1-0,4) }2

(0,5714 – 0,4)2

n = {0,6928 + 0,5849}2

0,0293

n = 55,7

Dari hasil perhitungan rumus tersebut, diperoleh besar

sampel minimal untuk kasus = 56. Dengan perbandingan 1:1,

maka ditentukan jumlah kontrol = 56, sehingga besar sampel
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minimal keseluruhan adalah 112 orang. Namun demikian, besar

sampel yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebanyak 158

orang yang terdiri dari 79 kasus dan 79 kontrol.

4. Cara Penarikan Sampel

Penarikan sampel pada kelompok kasus dilakukan dengan

menggunakan teknik non probability sampling yaitu exhaustive

sampling, yaitu pengambilan sampel secara keseluruhan

(mengambil semua kasus BTA positif usia ≥ 15 tahun periode

triwulan I – IV tahun 2017). Sedangkan kelompok kontrol

dilakukan dengan teknik Probability Sampling yaitu simple random

sampling dengan menggunakan aplikasi Random Number

Generator (RNG), yang sebelumnya telah dilakukan matching

umur dan tempat kunjungan faskes (Puskesmas).

Cara penarikan sampel pada kelompok kasus diuraikan

sebagai berikut :

1. Peneliti mengambil data kasus TB Paru BTA (+) per

puskesmas dari rekapitulasi laporan triwulan di register TB

Paru Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali.

2. Data tersebut dicocokkan dengan rekapitulasi laporan bulanan

TB Paru seluruh puskesmas saat kunjungan penelitian. Pada

laporan ini sudah tercatat identitas semua pasien TB Paru

yang melakukan pemeriksaan BTA, TCM maupun RO, baik

yang hasilnya positif maupun negatif.
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3. Semua pasien yang tercatat berumur ≥ 15 tahun dengan hasil

pemeriksaan BTA/TCM positif ditetapkan sebagai kasus.

Pada kelompok kontrol, cara penarikan sampel diuraikan

sebagai berikut :

1. Peneliti mengambil data kunjungan rawat jalan pasien

berumur ≥ 15 tahun pada registrasi rawat jalan seluruh

puskesmas tahun 2017.

2. Membuat daftar calon kontrol untuk setiap satu kasus

BTA/TCM positif melalui proses matching yaitu yang berada

pada umur, wilayah puskesmas dan waktu kunjungan (bulan)

yang sama dengan kasus.

3. Untuk mencari pasangan setiap kasus, dilakukan penetapan

kontrol secara acak berdasarkan daftar calon kontrol yang

telah dibuat. Pengacakan menggunakan aplikasi random

number generator (RNG) pada perangkat android.

4. Pengacakan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga untuk

setiap 1 kasus diperoleh 3 calon kontrol. Hal ini dilakukan

untuk mengantisipasi jika ada calon kontrol terpilih yang tidak

memenuhi kriteria inklusi penelitian.

5. Penentuan kontrol didasarkan pada urutan hasil pengacakan.

Jika calon kontrol pada urutan pertama memenuhi kriteria,

maka dia ditetapkan sebagai kontrol. Namun, jika tidak

memenuhi kriteria maka berpindah ke urutan selanjutnya.
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Sehingga pada akhirnya satu kasus akan berpasangan

dengan satu kontrol.

E. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan

wawancara. Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah

data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer

menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner yang digunakan

dalam wawancara dengan responden. Data Sekunder diperoleh dari

buku register TB Dinas Kesehatan, hasil pemerikasaan laboratorium

RS, register TB dan register rawat jalan puskesmas tahun 2017, serta

data yang bersumber dari instansi lain yang terkait dengan penelitian

ini, seperti ; BPS, Dinas Tata Ruang dan sebagainya.

Kuesioner penelitian ini terdiri dari 11 bagian, yaitu bagian A

sampai dengan K. Bagian A hingga C digunakan untuk memperoleh

data sekunder yang memberikan informasi terkait waktu wawancara,

identitas lokasi dan identitas responden (meliputi : kategori responden,

nama, umur, status perkawinan, nomor HP, hasil pemeriksaan BTA

dan tanggal pemerikasaan BTA), sedangkan bagian D sampai dengan

K merupakan pertanyaan yang memberikan informasi terkait dengan

faktor risiko (variabel diteliti) yang meliputi jenis kelamin, tingkat

pendidikan, status pekerjaan, tingkat pendapatan keluarga, status gizi,
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kebiasaan merokok, riwayat kontak TB dan faktor lingkungan

(kepadatan hunian).

Data sekunder yang diperoleh digunakan sebagai informasi

awal calon responden yang akan ditemui yang sebelumnya telah

dilakukan validasi data baik di tingkat dinas kesehatan maupun

puskesmas. Kemudian, dilakukan kunjungan langsung dengan

meminta bantuan pengelola program TB setiap puskesmas dan bidan

desa untuk menunjukkan alamat responden yang dimaksud.

Kunjungan lokasi penelitian dimulai di wilayah Puskesmas Laantula

Jaya dan berakhir di wilayah Puskesmas Ulunambo.

Wawancara dilakukan secara langsung di puskesmas dan di

rumah responden (door to door), dengan terlebih dahulu memastikan

kasus ditemukan kemudian mencari kontrol. Sebelum wawancara,

setiap calon responden diberikan penjelasan terkait tujuan

dilaksanakannya penelitian dan diminta kesediaannya untuk menjadi

responden dengan menandatangani informed concent.

F. Pengolahan Data

Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan secara manual

dan komputerisasi dengan melalui beberapa tahap sebagai berikut :

1. Screening
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Pada tahap ini, hal yang dilakukan adalah memeriksa data

yang telah terkumpul untuk mengetahui seberapa banyak data

yang missing yang ditemukan dalam kuesioner.

2. Editing

Tahap editing yaitu bila ada kesalahan yang ditemukan pada

tahap screening akan divalidasi dengan cara membuka kembali

kuesioner yang datanya tidak sesuai. Ini dilakukan agar data yang

diperoleh merupakan informasi yang benar dan lengkap sesuai

dengan variabel yang diteliti (independen) yaitu jenis kelamin,

tingkat pendidikan, status pekerjaan, pendapatan keluarga, status

gizi, riwayat kontak, kebiasaan merokok dan kepadatan hunian

serta kejadian TB Paru sebagai variabel dependen.

3. Coding

Pada tahap ini, dilakukan dengan memberi kode pada

jawaban-jawaban responden disetiap variabel. Dimana pada

penelitian ini jawaban responden dikategorikan menjadi 2 kode,

yaitu: kode 1 untuk kategori berisiko dan kode 0 untuk kategori

tidak berisiko.

4. Entry

Untuk memudahkan proses entry data dan mengurangi

risiko kesalahan, maka data diinput terlebih dahulu berdasarkan

urutan nomor responden dalam kuesioner kemudian jawaban dari
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masing-masing responden yang telah diberi kode dimasukkan ke

dalam software program SPSS Versi 23.

5. Cleaning

Kegiatan ini merupakan pembersihan data dengan cara

pemeriksaan kembali data yang sudah dimasukkan dalam master

tabel apakah ada kesalahan atau tidak, pemeriksaan ini meliputi

pemeriksaan ulang terhadap data dan pengkodean.

Untuk gambaran spasial pengolahan data dilakukan dengan

Geografic Information System (GIS) menggunakan software QGIS.

Versi 2.18.12 dan google earth sehingga diperoleh hasil akhir

berupa peta sebaran kasus TB Paru berdasarkan faktor risiko per

wilayah kecamatan di Kabupaten Morowali. Analisis data dilakukan

secara deskriptif. Dengan proses pengolahan data sebagai berikut :

Data (Input) Diolah (Model) Informasi (Output)

Gambar 5. Skema Pengolahan Data GIS

- Data
Penderita
TB Paru
BTA (+)

- Peta
Topografi
Kab.
Morowali

Perangkat
Lunak QGIS
Versi 2.18.12

Peta sebaran
kasus TB Paru

BTA (+)
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G. Analisis Dan Penyajian Data

1. Analisis Data

Data yang telah diolah, selanjutnya dianalisis secara

kuantitatif dengan menggunakan program SPSS versi 23, yang

meliputi :

a. Analisis Univariat

Analisis univariat dilakukan untuk menggambarkan distribusi

frekuensi masing-masing variabel, baik variabel dependen

maupun variabel independen dengan mendeskripsikan

karakteristik responden berdasarkan wilayah puskesmas,

karakteristik sosiodemografi dan variabel penelitian.

b. Analisis Bivariat

Analisis bivariat dilakukan dengan menggunakan uji chi

square melalui dua tahapan. Tahap pertama yaitu mengetahui

hubungan antara variabel independen dengan variabel

dependen. Tahapan kedua yaitu mengetahui besar risiko

variabel independen terhadap variabel dependen.

Pengukuran besar risiko pada penelitian ini dilakukan

dengan menghitung odds ratio (OR). Dengan mengetahui

besarnya OR, dapat diestimasi pengaruh dari variabel

independen terhadap terjadinya TB Paru. Perhitungan OR

menggunakan tabel silang 2x2, yaitu :
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Tabel 7. Kontigensi 2x2 Analisis Statistik Odds Ratio (OR)

Faktor Risiko
Kelompok Studi

Jumlah
Kasus Kontrol

Terpapar a b a + b
Tidak Terpapar c d c + d

Jumlah a + c b + d a+b+c+d
Sumber: Noor, 2014.

Odds kelompok kasus = a/(a+c) : c/(a+c) = a/c

Odds kelompok kontrol = b/(b+d) : d/(b+d) = b/d

Jadi Odds Ratio (OR) = a/c : b/d = ad/bc

Keterangan:

a : jumlah kasus yang terpapar

b : jumlah kontrol yang terpapar

c : jumlah kasus yang tidak terpapar

d : jumlah kontrol yang tidak terpapar

Interpretasi nilai OR adalah sebagai berikut :

a) Jika OR>1, maka variabel independen yang diteliti

merupakan faktor risiko kejadian TB Paru.

b) Jika OR=1, maka variabel independen yang diteliti bukan

merupakan faktor risiko kejadian TB Paru.

c) Jika OR<1, maka variabel yang diteliti merupakan faktor

protektif terhadap kejadian TB Paru.

Uji kemaknaan nilai OR, dilakukan dengan langkah sebagai

berikut :
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a) Penentuan nilai Confidence Interval (CI) = 95%

b) Penentuan nilai Lower Limit (LL) dan Upper Limit (UL)

c) Interpretasi kemaknaan LL dan UL :

1) Jika nilai LL dan UL tidak mencakup nilai 1, maka nilai

OR yang diperoleh mempunyai pengaruh kebermaknaan.

2) Jika nilai LL dan UL mencakup nilai 1, maka nilai OR

yang diperoleh tidak mempunyai pengaruh

kebermaknaan.

c. Analisis Multivariat

Analisis multivariat dilakukan untuk melihat hubungan dan

besarnya hubungan variabel independen secara bersama-sama

terhadap variabel dependen. Analisis yang digunakan adalah

analisis regresi logistik dengan metode Enter.

Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui variabel

independen mana yang lebih besar pengaruhnya terhadap

kejadian TB Paru, juga untuk melihat variabel independen

berhubungan dengan variabel dependen dipengaruhi oleh

variabel lain atau tidak, serta melihat bentuk hubungan beberapa

variabel independen dengan variabel dependen.

Variabel yang diikutkan dalam analisis multivariat adalah

variabel yang mempunyai nilai OR bermakna secara statistik

dalam analisis bivariat dan variabel yang secara teoritis dianggap

penting.
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2. Penyajian Data

Data yang telah diolah dan dianalisis selanjutnya disajikan

dalam bentuk tabel. Hasil analisis univariat disajikan dalam bentuk

tabel sederhana/tabel frekuensi, sedangkan hasil analisis bivariat

disajikan dalam bentuk tabulasi silang. Sementara untuk hasil

olahan data GIS disajikan dalam bentuk peta/gambar.

H. Kontrol Kualitas

Kontrol kualitas bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap

semua aspek yang terlibat dalam pelaksanaan proses penelitian mulai

dari tahap persiapan sampai pada tahap pengolahan data sebagai berikut:

1. Standarisasi Pengukur

Proses pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti yang

dibantu oleh pengelola program TB setiap puskesmas sebanyak 9

orang. Standarisasi pengukuran dilakukan dengan penjelasan dan

pelatihan terlebih dahulu kepada petugas pembantu untuk

menyamakan persepsi sebelum dilakukan proses pengumpulan data.

2. Standarisasi Alat Ukur

Standarisasi alat ukur dilakukan dengan melakukan uji coba

kuesioner terhadap 16 orang pasien yang berumur ≥ 15 tahun (10%

dari jumlah sampel) sebelum dilaksanakan penelitian. Uji coba ini

dilakukan terhadap responden yang berkunjung ke Puskesmas

Bungku pada bulan Maret 2018 dengan tujuan untuk mengidentifikasi
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masalaha-masalah khususnya mengidentifikasi daftar pertanyaan

yang sulit dijawab atau membingungkan serta mengidentifikasi

lamanya waktu yang dibutuhkan selama proses wawancara.

Berdasarkan hasil uji coba kuesioner, selanjutnya dilakukan uji

validitas dan reliabilitas guna melihat kemampuan instrumen yang

digunakan dalam penelitian ini.

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk melihat ketepatan alat ukur

terhadap konsep yang diukur, sehingga betul-betul mengukur apa

yang seharusnya diukur. Untuk melihat validitas kuesioner secara

keseluruhan menggunakan metode Rank Spearman dengan

menggunakan SPSS (Riyanto, 2009). Pengujian validitas dilakukan

dengan korelasi butir soal, yaitu konsistensi antara skor butir

pertanyan dengan skor total per aspek yang dinilah, jika koefisien

butir soal dengan totalnya lebih besar atau sama dengan 0,3 maka

pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Berdasarkan hasil uji validitas

dari uji coba kuesioner, diperoleh hasil > 0,3 untuk semua

pertanyaan. Dan satu butir pertanyaan yang jawabannya homogen

sehingga dikeluarkan dari kuesioner yaitu jenis lantai rumah.

b. Uji Reliabilitas

Dalam penelitian ini digunakan koefisien internal untuk

mengetahui reliabilitas alat ukur dengan menggunakan metode

perhitungan koefisien reliabilitas metode Cronbach’s Alpha dengan
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bantuan SPSS. Setiap pertanyaan dinyatakan reliabel jika koefisen

reliabilitasnya lebih dari atau sama dengan 0,7 berarti bahwa

secara keseluruhan alat ukur memiliki konsistensi internal yang

dapat diandalkan (Riyanto, 2009). Berdasarkan hasil uji reliabilitas

dari uji coba kuesioner, diperoleh nilai Cronbach’s Alpha > 0,7 yang

berarti bahwa kuesioner penelitian ini reliabel.

I. Etik Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan setelah mendapatkan surat

keterangan lolos kaji etik dari Komite Etik Penelitian Kesehatan

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Untuk

memenuhi prinsip etika penelitian, kerahasiaan subjek penelitian akan

tetap dijaga. Perlindungan hak-hak responden dijamin dan tercantum

dalam lembar persetujuan (informed concent).
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di seluruh wilayah kecamatan/puskesmas

Kabupaten Morowali (sebanyak 9 kecamatan/puskesmas) yang dilakukan

pada tanggal 19 Maret hingga 19 Mei 2017, menggunakan metode case

control study dengan jumlah responden sebanyak 158 orang yang

merupakan sampel dalam penelitian ini yang terdiri dari 79 kasus dan 79

kontrol (perbandingan 1:1). Besar sampel ini adalah responden yang

memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi.

Hasil penelitian ini disajikan secara deskriptif dalam bentuk tabel

dan pemetaan. Tabel distribusi frekuensi untuk analisis univariat dan

analisis bivariat untuk mengetahui kemaknaan hubungan variabel

independen (jenis kelamin, tingkat pendidikan, status pekerjaan, tingkat

pendapatan keluarga, status gizi, riwayat kontak TB, kebiasaan merokok

dan kepadatan hunian rumah dengan variabel dependen (kejadian TB

Paru) yang menggunakan ukuran asosiasi Odds Ratio (OR), serta analisis

multivariat untuk mengetahui faktor yang paling berisiko terhadap kejadian

TB Paru di Kabupaten Morowali dengan menggunakan analisis regresi

logistik.

Peta disajikan untuk mengetahui gambaran distribusi kasus TB

Paru BTA positif di Kabupaten Morowali berdasarkan wilayah
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kecamatan/puskesmas, dimana data diolah dengan menggunakan

aplikasi QGIS versi 2.18.12.

1. Analisis Univariat

Analisis univariat bertujuan untuk memperoleh gambaran umum

penelitian dengan cara mendeskripsikan karakteristik responden

berdasarkan wilayah puskesmas dan sosiodemografi (umur

responden, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan dan

pekerjaan) serta variabel yang diteliti (jenis kelamin, tingkat

pendidikan, status pekerjaan, tingkat pendapatan keluarga, status gizi,

riwayat kontak TB, kebiasaan merokok dan kepadatan hunian rumah).

Adapun hasil analisis univariat pada penelitian ini disajikan sebagai

berikut :

Tabel 8. Distribusi Responden Berdasarkan Wilayah
Puskesmas di Kabupaten Morowali

Wilayah Puskesmas
Kasus
(n = 79)

Kontrol
(n = 79)

n % n %
Laantula Jaya 7 8,9 7 8,9

Bahonsuai 5 6,3 5 6,3

Wosu 5 6,3 5 6,3

Bungku 19 24,1 19 24,1

Bahomotefe 8 10,1 8 10,1

Bahodopi 15 19,0 15 19,0

Lafeu 4 5,1 4 5,1

Kaleroang 13 16,5 13 16,5

Ulunambo 3 3,8 3 3,8

Sumber : Data Primer, 2018
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Tabel 8. menunjukkan bahwa sebagian besar responden pada

kelompok kasus maupun kelompok kontrol berada di wilayah kerja

Puskesmas Bungku (24,1%), sedangkan responden yang paling

sedikit berada di wilayah Puskesmas Ulunambo (3,8%).

Tabel 9. Distribusi Responden Berdasarkan Karakteristik
Sosiodemografi di Kabupaten Morowali

Karakteristik
Kasus
(n = 79)

Kontrol
(n = 79)

n % n %
1. Kelompok umur

(tahun)
15 – 24 11 13,9 11 13,9
25 – 34 15 19,0 15 19,0
35 – 44 11 13,9 11 13,9
45 – 54 20 25,3 20 25,3
55 – 64 18 22,8 18 22,8
65 – 74 3 3,8 3 3,8
75 – 84 1 1,3 1 1,3

2. Jenis kelamin
Laki-laki 51 64,6 35 44,3
Perempuan 28 35,4 44 55,7

3. Status Perkawinan
Kawin 62 78,5 64 81,0
Belum Kawin 17 21,5 15 19,0

4. Pedidikan Terakhir
Tidak Sekolah 5 6,3 3 3,8
Tidak Tamat SD 1 1,3 3 3,8
Tamat SD 17 21,5 13 16,5
SMP/Sederajat 19 24,1 16 20,3
SMA/Sederajat 28 35,4 25 31,6
Akademi/PT 9 11,4 19 24,1

5. Pekerjaan
Tidak Bekerja 16 20,3 21 26,6
PNS/TNI/POLRI 5 6,3 7 8,9
Karyawan Swasta 13 16,5 12 15,2
Wiraswasta 7 8,9 12 15,2
Petani 16 20,3 12 15,2
Nelayan 19 24,1 5 6,3
Pegawai Honorer 3 3,8 8 10,1
Buruh 0 0 2 2,5

Sumber : Data Primer, 2018
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Tabel 9. menunjukkan bahwa berdasarkan kelompok umur,

sebagian besar kasus dan kontrol berada di kelompok umur 45-54

tahun (24,3%) dan 55-64 tahun (22,8%), sedangkan yang terkecil

pada kelompok umur 75-84 tahun (1,3%). Menurut Jenis kelamin

responden pada kelompok kasus lebih banyak laki-laki (64,6%)

sedangkan pada kelompok kontrol lebih banyak perempuan

(55,7%).

Berdasarkan status perkawinan, lebih banyak responden

berstatus kawin, baik pada kelompok kasus (78,5%) maupun

kelompok kontrol (81,0%). Untuk pendidikan terakhir, sebagian

besar responden pada kelompok kasus (35,4%) maupun kontrol

(31,6%) berpendidikan SMA/sederajat dan pendidikan terendah

pada kelompok kasus adalah tidak tamat SD (1,3%). Selanjutnya,

berdasarkan karakeristik pekerjaan sebagian besar kelompok

kasus bekerja sebagai nelayan (24,1%) dan pada kelompok kontrol

sebagian besar responden tidak bekerja (26,6%).
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Tabel 10. Distribusi Responden Berdasarkan Variabel
Penelitian di Kabupaten Morowali

Variabel Penelitian
Kasus
(n = 79)

Kontrol
(n = 79)

n % n %
1. Jenis Kelamin

Laki-laki 51 64,6 35 44,3
Perempuan 28 35,4 44 55,7

2. Tingkat Pendidikan
Rendah 42 53,2 35 44,3
Tinggi 37 46,8 44 55,7

3. Status Pekerjaan
Bekerja 63 79,7 58 73,4
Tidak Bekerja 16 20,3 21 26,6

4. Tingkat Pendapatan
Keluarga

Menengah kebawah 65 82,3 54 68,4
Menengah keatas 14 17,7 25 31,6

5. Status Gizi
Kurang 68 86,1 24 30,4
Baik 11 13,9 55 69,6

6. Kebiasaan Merokok
Merokok 44 55,7 26 32,9
Tidak Merokok 35 44,3 53 67,1

Kategori Perokok
Perokok Berat
(>15 btg/hr)

29 65,9 9 34,6

Perokok Ringan
(≤15 btg/hr)

15 34,1 17 65,4

7. Riwayat Kontak TB
Riwayat Kontak Serumah

Ada kontak 24 30,4 2 2,5
Tidak ada kontak 55 69,6 77 97,5

Riwayat Kontak
tetangga/sejawat

Ada kontak 28 35,4 1 1,3
Tidak ada kontak 51 64,6 78 98,7

8. Kepadatan Hunian
Padat 23 29,1 16 20,3
Tidak Padat 56 70,9 63 79,7

Sumber : Data Primer, 2018
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Tabel 10. menunjukkan bahwa sebagian besar responden

berjenis kelamin laki-laki (64,4%) dan tingkat pendidikan rendah

(53,2%) pada kelompok kasus dan lebih banyak perempuan

(55,7%) dan tingkat pendidikan tinggi (55,7%) pada kelompok

kontrol. Untuk status pekerjaan, responden yang bekerja lebih

banyak pada kelompok kasus yaitu sebesar 79,7%, dan yang tidak

bekerja lebih banyak pada kelompok kontrol (26,6%).

Sebagian besar kasus maupun kontrol memiliki tingkat

pendapatan keluarga yang rendah (<UMR Kab. Morowali yaitu Rp.

2.172.578), namun proporsi terbanyak ditemukan pada kelompok

kasus (82,3%) dibandingkan dengan kontrol (68,4%). Berdasarkan

status gizi, ditemukan proporsi gizi kurang lebih besar pada kasus

(86,1%) dibandingkan kontrol (30,4%). Begitupun dengan

kebiasaan merokok, kelompok kasus lebih banyak yang merokok

(55,7%) dibandingkan dengan kontrol (32,9%). Untuk responden

yang merokok (70 orang) paling banyak pada kelompok kasus

dengan kategori perokok berat yaitu sebesar 65,9% sedangkan

pada kelompok kontrol hanya sebesar 34,6%.

Melihat variabel riwayat kontak TB, proporsi tidak ada kontak

serumah TB lebih banyak ditemukan baik pada kasus (69,6%)

maupun kontrol (97,5%). Namun demikian, proporsi ada kontak

serumah TB lebih banyak ditemukan pada kasus (30,4%)

dibandingkan dengan kontrol (2,5%). Demikian halnya dengan
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riwayat kontak TB tetangga/sejawat diperoleh ada kontak TB lebih

banyak pada kelompok kasus yaitu sebesar 35,4% dibandingkan

pada kelompok kontrol yang hanya sebesar 1,3%.

Hasil penelitian variabel kepadatan hunian, didapatkan

bahwa sebagian besar kelompok kasus maupun kontrol ditemukan

tidak padat hunian yaitu masing-masing 70,9% dan 79,7%. Namun

proporsi padat hunian pada kasus (29,1%) lebih besar dari kontrol

(20,3%).

2. Analisis Bivariat

Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui seberapa besar

faktor risiko variabel independen (jenis kelamin, tingkat pendidikan,

status pekerjaan, tingkat pendapatan keluarga, status gizi, riwayat

kontak TB, kebiasaan merokok dan kepadatan hunian) terhadap

variabel dependen (kejadian TB Paru). Adapun hasil analisis bivariat

yang berupa hasil analisis tabulasi silang antar variabel tersebut dapat

diuraikan sebagai berikut :



90

Tabel 11. Distribusi Besar Risiko Variabel Independen Terhadap
Kejadian TB Paru di Kabupaten Morowali

Variabel Independen
Kejadian TB Paru TotalKasus Kontrol

n=79 % n=79 % OR CI 95%
Jenis Kelamin

Laki-laki 51 64,6 35 44,3 2,290 1,207-4,342*Perempuan 28 35,4 44 55,7
Tingkat Pendidikan

Rendah 42 53,2 35 44,3 1,427 0,763-2,670Tinggi 37 46,8 44 55,7
Status Pekerjaan

Bekerja 63 79,7 58 73,4 1,426 0,679-2,993Tidak Bekerja 16 20,3 21 26,6
Tkt Pendapatan
Keluarga

Menengah ke bawah 65 82,3 54 68,4 2,149 1,018-4,538*Menengah ke atas 14 17,7 25 31,6
Status Gizi

Kurang 68 86,1 24 30,4 14,167 6,383-31,442*Baik 11 13,9 55 69,6
Kebiasaan Merokok

Merokok 44 55,7 26 32,9 2,563 1,343-4,889*
Tidak Merokok 35 44,3 53 67,1

Riwayat Kontak TB
Ada kontak 24 30,4 2 2,5 16,800 3,811-74,054*
Tidak ada kontak 55 69,6 77 97,5

Kepadatan Hunian
Padat 23 29,1 16 20,3 1,617 0,777-3,364
Tidak Padat 56 70,9 63 79,7

*Variabel signifikan
Sumber : Data Primer, 2018

Tabel 11. menunjukkan bahwa hasil uji statistik variabel jenis

kelamin diperoleh nilai Odds Ratio (OR) = 2,290 (CI 95%: 1,207-4,342)

dengan nilai lower limit dan upper limit (LL-UL) tidak mencakup nilai 1.

Hal ini berarti bahwa jenis kelamin merupakan faktor risiko (OR=2,290)

yang bermakna secara statistik terhadap kejadian TB Paru. Sehingga

dapat disimpulkan bahwa laki-laki berisiko menderita TB Paru lebih

besar 2,290 kali dibandingkan dengan perempuan.
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Hasil penelitian pada variabel tingkat pendidikan diperoleh nilai

OR= 1,427 (CI 95% : 0,763-2,670) dengan nilai lower limit dan upper

limit (LL-UL) yang mencakup nilai 1. Hal ini berarti bahwa tingkat

pendidikan merupakan faktor risiko (OR= 1,427) yang tidak bermakna

secara statistik terhadap kejadian TB Paru. Kesimpulannya bahwa

tingkat pendidikan bukan faktor risiko kejadian TB Paru di Kabupaten

Morowali.

Hasil analisis variabel status pekerjaan diperoleh nilai OR=

1,426 (CI 95% : 0,679-2,993) dengan nilai lower limit dan upper limit

(LL-UL) yang mencakup nilai 1. Hal ini berarti bahwa status pekerjaan

merupakan faktor risiko (OR=1,426) yang tidak bermakna secara

statistik terhadap kejadian TB paru. Dengan kesimpulan bahwa tingkat

pendidikan bukan faktor risiko kejadian TB Paru di Kabupaten

Morowali.

Terkait dengan variabel tingkat pendapatan keluarga, hasil

analisis diperoleh nilai OR= 2,149 (CI 95% : 1,018-4,538), dengan nilai

lower limit dan upper limit (LL-UL) tidak mencakup nilai 1. Hal ini

berarti bahwa tingkat pendapatan keluarga (OR= 2,149) merupakan

faktor risiko yang bermakana secara statistik terhadap kejadian TB

Paru. Kesimpulannya, orang dengan tingkat pendapatan keluarga

rendah mempunyai risiko menderita TB Paru sebesar 2,149 kali

dibandingkan dengan orang yang tingkat pendapatan keluarga tinggi.
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Hasil penelitian untuk variabel status gizi diperoleh nilai OR=

14,167 (CI 95%: 6,383-31,442) dengan nilai lower limit dan upper limit

(LL-UL) yang tidak mencakup nilai 1. Hal ini berarti bahwa status gizi

merupakan faktor risiko (OR= 14,167) yang bermakna secara statistik

terhadap kejadian TB Paru. Sehingga dapat disimpulkan bahwa orang

dengan status gizi kurang berisiko menderita TB Paru sebesar 14,167

kali dibandingan orang dengan status gizi baik.

Terkait dengan variabel kebiasaan merokok, hasil analisis

diperoleh nilai OR= 2,563 (CI 95% : 1,343-4,889), dengan nilai lower

limit dan upper limit (LL-UL) tidak mencakup nilai 1. Hal ini berarti

bahwa kebiasaan merokok (OR= 2,435) merupakan faktor risiko yang

bermakna secara statistik terhadap kejadian TB Paru. Kesimpulannya,

orang yang merokok mempunyai risiko menderita TB Paru sebesar

2,563 kali dibandingkan dengan orang yang tidak merokok.

Hasil penelitian untuk variabel riwayat kontak TB diperoleh nilai

OR= 16,800 (CI 95%: 3,811-74,054) dengan nilai lower limit dan upper

limit (LL-UL) yang tidak mencakup nilai 1. Hal ini berarti bahwa riwayat

kontak TB merupakan faktor risiko (OR= 16,800) yang bermakna

secara statistik terhadap kejadian TB Paru. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa orang yang ada riwayat kontak dengan penderita

TB berisiko menderita TB Paru sebesar 16,800 kali dibandingan orang

yang tidak ada riwayat kontak dengan penderita TB.
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Hasil analisis variabel kepadatan hunian diperoleh nilai

OR=1,617 (CI 95% : 0,777-3,364) dengan nilai lower limit dan upper

limit (LL-UL) yang mencakup nilai 1. Hal ini berarti bahwa kepadatan

hunian merupakan faktor risiko (OR=1,617) yang tidak bermakna

secara statistik terhadap kejadian TB Paru. Kesimpulannya bahwa

kepadatan hunian bukan faktor risiko kejadian TB Paru di Kabupaten

Morowali.

Untuk memudahkan pada analisis multivariat, maka disajikan

rangkuman hasil bivariat variabel-variabel penelitian sebagai berikut :

Tabel 12. Rangkuman Hasil Analisis Bivariat Kejadian TB Paru
di Kabupaten Morowali

No Variabel Penelitian OR
CI 95%
(LL-UL)

P value

1 Jenis Kelamin 2,290 1,207-4,342 0,011*

2 Tingkat Pendidikan 1,427 0,763-2,670 0,265

3 Status Pekerjaan 1,426 0,679-2,993 0,348

4 Tkt Pendapatan Keluarga 2,149 1,018-4,538 0,042*

5 Status Gizi 14,167 6,383-31,442 0,000*

6 Kebiasaan Merokok 2,563 1,343-4,889 0,004*

7 Riwayat Kontak TB 16,800 3,811-74,054 0,000*

8 Kepadatan Hunian 1,617 0,777-3,364 0,197

*Variabel signifikan
Sumber : Data Primer, 2018

Tabel 12. menunjukkan bahwa terdapat 5 variabel yang akan

dimasukkan dalam analisis multivariat yaitu jenis kelamin, tingkat

pendapatan keluarga, status gizi, kebiasaan merokok dan riwayat

kontak TB dengan nilai OR bermakna secara statistik. Sedangkan
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variabel lainnya yang tidak bermakna tidak diikutkan dalam analisis

multivariat yaitu tingkat pendidikan, status pekerjaan dan kepadatan

hunian rumah.

3. Analisis Multivariat

Tabel 13. Hasil Analisis Multivariat Faktor Risiko Kejadian TB
Paru di Kabupaten Morowali

Variabel Penelitian B Wald Sig. OR CI 95%

LL UL
Step 1
Jenis Kelamin 0,801 1,213 0,271 2,229 0,535 9,278

Tkt. Pendapatan Keluarga -0,232 0,184 0,668 0,793 0,274 2,295

Status Gizi 2,860 32,945 0,000 17,459 6,575 46,358

Kebiasaan Merokok 0,087 0,014 0,906 1,091 0,324 4,650

Riwayat Kontak TB 2,565 8,999 0,003 13,004 2,433 69,496

Constant -2,342 17,237 0,000 0,096

Sumber : Data Primer, 2018

Analisis multivariat dilakukan untuk mengidentifikasi faktor yang

paling berisiko terhadap kejadian TB Paru di Kabupaten Morowali.

Variabel yang dimasukkan dalam analisis multivariat adalah variabel

yang memiliki nilai OR bermakna secara statistik pada analisis bivariat.

Hasil analisis lebih lanjut dengan menggunakan metode Enter dapat

dilihat pada tabel 13.

Hasil analisis multivariat step 1, menunjukkan bahwa dari 5

variabel yang signifikan terhadap kejadian TB Paru, maka ditemukan

variabel yang paling berpengaruh adalah status gizi dengan besar

risiko sebanyak 17,4 kali. Nampak pula bahwa ada 3 variabel yang
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signifikan pada analisis bivariat namun, tidak signifikan pada analisis

multivariat yaitu, jenis kelamin, tingkat pendapatan keluarga dan

kebiasaan merokok. Hal ini disebabkan karena adanya keterkaitan

antara variabel yang satu dengan variabel lainnya, sehingga perlu

dilakukan uji tabulasi silang (crosstab) antara variabel yang secara

teori memiliki hubungan atau keterkaitan, untuk mengetahui besar

hubungan diantara variabel tersebut. (akan dijelaskan pada sub

pembahasan).

4. Pemetaan Distribusi Kasus TB Paru

Hasil pengolahan data kasus TB paru menggunakan aplikasi

QGIS 2.18.12 diperoleh gambaran pemetaan sebaran kasus TB paru

BTA positif berdasarkan proporsi jumlah penduduk (per 1000

penduduk). Proporsi kasus terbanyak di wilayah Kecamatan Bahodopi

(2,03%) dan proporsi kasus terkecil berada di wilayah Kecamatan

Menui Kepulauan (0,23%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

gambar 6 berikut ini :
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Sumber : Data Primer, 2018

Gambar 6. Peta Distribusi Kasus TB paru BTA positif Berdasarkan
Proporsi Jumlah Penduduk Di Kabupaten Morowali
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B. Pembahasan

Hasil analisis bivariat pada penelitian ini menemukan bahwa jenis

kelamin, tingkat pendapatan keluarga, status gizi, kebiasaan merokok dan

riwayat kontak dengan penderita TB berisiko terhadap kejadian TB Paru di

Kabupaten Morowali. Sedangkan tingkat pendidikan, status pekerjaan dan

kepadatan hunian rumah tidak berisiko terhadap kejadian TB Paru di

Kabupaten Morowali. Pada analisis multivariat diperoleh hasil bahwa

status gizi dan riwayat kontak TB merupakan faktor risiko kejadian TB

paru di Kabupaten Morowali, dan variabel yang paling berpengaruh

adalah status gizi.

Terkait dengan pemetaan sebaran kasus TB paru, dari hasil olahan

data kasus menggunankan aplikasi QGIS 2.18.12 ditemukan bahwa

proporsi kasus TB paru terbesar  berada di wilayah Kecamatan Bahodopi

dan proporsi terkecil di wilayah Kecamatan Menui Kepulauan. Berikut

akan diuraikan penjelasan (pembahasan) terkait hasil penelitian ini.

1. Jenis Kelamin

Hasil analisis bivariat pada penelitian ini ditemukan bahwa

orang berumur ≥ 15 tahun yang berjenis kelamin laki-laki berisiko 2,29

kali untuk menderita TB Paru dibandingkan dengan perempuan.

Sejalan dengan temuan ini, hubungan jenis kelamin dengan kejadian

TB Paru telah diamati pada beberapa penelitian antara lain studi cross

sectional di India Selatan (Baskaran Dhanaraj et al. 2015) dan di
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Sumatera, Indonesia (Darwel, 2012) yang menemukan bahwa jenis

kelamin laki-laki lebih berisiko 1,792 kali menderita TB paru

dibandingkan dengan perempuan (PR = 1,792 ;90% CI: 1,397 –

2,298) serta Versitaria dan Kusnoputranto (2011). Pada tahun 2017,

WHO melaporkan bahwa di sebagian besar dunia, kasus TB lebih

banyak diantara laki-laki (65%) daripada perempuan, begitupun di

Indonesia kasus TB Paru lebih mendominasi pada laki-laki sebanyak

61% pada tahun 2016.

Jenis kelamin merupakan suatu variabel untuk membedakan

presentasi penyakit antara laki-laki dan perempuan. Dalam penelitian

ini ditemukan bahwa laki-laki lebih berisiko menderita TB Paru

dibandingkan perempuan. Hal ini kemungkinan dipengaruhi antara

lain oleh banyaknya laki-laki yang bekerja di luar rumah (90,7%)

dibandingkan perempuan (59,7%). Dari 86 responden laki-laki

sebagian besar bekerja sebagai nelayan (26,7%), petani (23,3%) dan

karyawan swasta (22,1%). Sehingga besar peluang terpapar dengan

kuman tuberkulosis yang tahan terhadap suhu rendah dan dapat

bertahan hidup dalam jangka waktu lama pada suhu antara 4°C

sampai minus 70°C. serta penularan melalui interaksi atau kontak

langsung dengan teman sejawat yang menderita TB Paru.

Hal ini juga disebabkan oleh kebiasaan merokok karena

kebanyakan perokok didominasi oleh laki-laki. Faktor lain yang

mungkin mempengaruhi hasil ini adalah banyak wanita yang
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menyembunyikan status penyakitnya karena malu dan takut

kehilangan status sosialnya (masalah perkawinan) atau reaksi

berbahaya dari masayarakat (Atre S. Kudale, et al. 2011).

Berbeda dengan penelitian Sumarmi and Duarsa (2017) di

Lampung Utara yang menyatakan bahwa meskipun proporsi penderita

TB paru BTA positif lebih banyak pada laki-laki (61,3%) dibandingkan

perempuan (38,7%), namun tidak ada hubungan yang bermakna

antara jenis kelamin dengan kejadian TB paru. Begitupun dengan

studi cross sectional di Sree Mokambika, India yang menemukan

bahwa jenis kelamin tidak signifikan dengan kejadian TB paru (Vipin

and Prashant, 2016).

Adanya perbedaan hasil temuan ini dapat disebabkan oleh

berbagai faktor. Selain harus adanya unsur necessary yaitu

keberadaan kuman TB itu sendiri, saat ini dengan adanya kesetaraan

gender laki-laki dan perempuan mengalami pergeseran status dan

fungsi, membuat peluang antara keduanya untuk terpapar penyakit

khususnya TB Paru sama. Kebiasaan merokok pada laki-laki dan

perempuan sebagai perokok pasif menerima risiko yang sama untuk

terpapar (Sumarmi and Duarsa, 2017).

Hasil analisis multivariat pada penelitian ini ditemukan bahwa

secara statistik jenis kelamin tidak berhubungan dengan kejadian TB

paru. Sehingga dilakukan uji tabulasi silang (crosstab) variabel yang

secara teori memiliki keterkaitan yaitu antara jenis kelamin dengan
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kebiasaan merokok, maka diperoleh nilai OR= 288,17; p= 0,000. Dari

hasil ini dapat disimpulkan bahwa hubungan jenis kelamin dengan

kebiasaan merokok jauh lebih besar dibandingkan hubungan jenis

kelamin dengan kejadian TB paru (OR=2,290; p=0,011). Hal ini

disebabkan karena kebiasaan merokok lebih banyak pada laki-laki

daripada perempuan. (Hasil uji crosstab terlampir).

2. Tingkat Pendapatan Keluarga

Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat pendapatan

keluarga berhubungan secara signifikan (p=0,042) dengan kejadian

TB Paru di Kabupaten Morowali, orang yang tingkat pendapatan

keluarga menengah ke bawah berisiko 2,149 kali untuk menderita TB

Paru dibandingkan dengan orang yang tingkat pendapatan keluarga

menengah ke atas. Penelitian ini sejalan dengan studi case control di

Brebes, Indonesia (Fitriani, 2014) dan di Banyumas (Muhammad,

2014) dan juga studi cross sectional di Kamerun (A.Nana Yakam et al.

2014) yang menemukan adanya hubungan tingkat sosial ekonomi

yang rendah dengan kejadian TB paru.

Pendapatan akan banyak berpengaruh terhadap perilaku

dalam menjaga kesehatan per individu dan dalam keluarga. Hal ini

disebabkan pendapatan mempengaruhi pendidikan dan pengetahuan

seseorang dalam mencari pengobatan, mempengaruhi asupan

makanan, mempengaruhi lingkungan tempat tinggal seperti keadaan

rumah dan bahkan kondisi pemukiman yang ditempati (Jhon Crofton
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(1992) dalam Muaz (2014)). Sekitar 90% penderita tuberkulosis paru

di dunia menyerang kelompok dengan sosial ekonomi lemah atau

miskin. Faktor kemiskinan walaupun tidak berpengaruh langsung pada

kejadian TB paru namun dari beberapa penelitian menunjukkan

adanya hubungan antara pendapatan yang rendah dengan kejadian

TB paru (Tjiptoherijanto and Soesetyo, 2010).

Data statistik Kabupaten Morowali tahun 2017 menunjukkan

bahwa rata – rata pengeluaran perkapita penduduk tertinggi adalah

sebesar Rp. ≥ 1 juta per bulan (48,84%) dan hanya sekitar Rp.

373.213,- per bulan pengeluaran untuk makanan termasuk di

dalamnya makanan pokok, buah-buahan, lauk-pauk dan sayuran.

Keluarga dengan tingkat pendapatan menengah ke bawah (<UMR =

Rp. 2.172.578) kemungkinan memiliki daya beli yang rendah untuk

memenuhi kebutuhan bahan makanan yang bergizi bagi keluarganya

sehingga akan mempengaruhi asupan gizi keluarga tersebut.

Berbeda dengan penelitian Ruswanto (2010) yang menemukan

bahwa tingkat pendapatan keluarga bukan merupakan faktor risiko TB

paru, begitupun dengan hasil studi cohort di wilayah perkotaan China

(Wei Chen et al. 2013). Hasil yang tidak sejalan ini mungkin

dipengaruhi oleh adanya perbedaan definisi dan kriteria objektif dari

variabel ini, dimana pada penelitian sebelumnya tingkat pendapatan

keluarga yang dimaksud adalah pendapatan keluarga dengan
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perhitungan pengeluaran terkecil dalam keluarga dalam 1 bulan

dengan standar UMR yang berbeda.

Hasil analisis multivariat ditemukan bahwa tingkat pendapatan

keluarga tidak berhubungan signifikan dengan kejadian TB paru.

Untuk mengetahui penyebabnya, maka dilakukan uji crosstab antara

tingkat pendapatan keluarga dengan status gizi dan diperoleh nilai

OR= 4,615; p= 0,000. Dimana hasil ini menunjukkan bahwa hubungan

tingkat pendapatan keluarga dengan status gizi lebih besar

dibandingkan hubungan tingkat pendapatan keluarga dengan kejadian

TB paru (OR=2,149; p=0,042). Hal ini disebabkan karena status gizi

kurang lebih banyak pada tingkat pendapatan keluarga menengah ke

bawah daripada menengah ke atas. Menurut Prabu (2008), kepala

keluarga yang mempunyai pendapatan di bawah UMR akan

mengkonsumsi makanan dengan kadar gizi yang tidak sesuai dengan

kebutuhan bagi setiap anggota keluarganya sehingga mempunyai

status gizi yang kurang dan akan memudahkan untuk terkena

penyakit infeksi diantaranya TB paru. (Hasil uji crosstab terlampir).

3. Status Gizi

Terkait dengan variabel status gizi, hasil penelitian ini

menemukan bahwa status gizi berhubungan sangat kuat dengan

kejadian TB Paru BTA positif, yang dinilai dengan pengukuran IMT

orang dewasa. Dimana orang dengan status gizi kurang mempunyai

risiko 14 kali menderita TB Paru dibandingkan orang dengan status
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gizi baik. Dan berdasarkan hasil analisis multivariat, diidentifikasi

bahwa faktor yang paling berisiko terhadap kejadian TB paru BTA

positif di Kabupaten Morowali adalah status gizi (OR= 16,370 ; CI

95%: 6,559-40,857).

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian

sebelumnya, antara lain Penelitian Dhanaraj et al. (2015) yang

menemukan bahwa BMI <18,5 merupakan faktor yang berhubungan

dengan kejadian TB paru pada orang dewasa di Kota Metropolitan

India Selatan dan di wilayah yang sama penelitian Mathew et al.

(2013) pada petugas kesehatan menemukan bahwa BMI <19

merupakan faktor risiko tertular TB.

Status gizi merupakan variabel yang sangat berperan dalam

timbulnya kejadian TB paru, tentu saja hal ini masih tergantung

variabel lain yang utama yaitu  ada tidaknya kuman tuberkulosis

pada paru. Oleh karena itu salah satu kekuatan daya tangkal untuk

tidak terinfeksi kuman TB adalah dengan status gizi yang baik.

Karena status gizi yang buruk menganggu sistem imun yang

diperantarai Limfosit-T. Hal itu memudahkan terjadinya penyakit

infeksi termasuk TB paru namun hanya 10% dari yang terinfeksi

kuman TB akan menderita penyakit TB (Cegieiski, dalam Izzati et al.

2015).

Setelah terjadi infeksi primer dan sampai pada akhirnya kuman

TB menyebar ke seluruh tubuh, banyaknya kuman TB yang masuk
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dan daya tahan tubuh host akan menentukan perjalanan penyakit

selanjutnya. Pada penderita dengan daya tahan tubuh buruk, respon

imunnya buruk, tidak akan dapat mencegah multiplikasi kuman

sehingga dapat menjadi sakit dalam beberapa bulan kemudian.

Sementara TB paru sekunder dapat pula terjadi ketika daya tahan

tubuh seseorang menurun karena status gizi buruk. (Hasan, 2010).

Tingginya risiko kejadian TB paru pada orang dewasa dengan

status gizi kurang di Kabupaten Morowali mengharuskan intensitas

upaya perbaikan status gizi di masyarakat lebih ditingkatkan. Dengan

menggerakkan masyarakat untuk membudayakan perilaku hidup

bersih dan sehat (PHBS) yang akan berdampak terhadap

peningkatan daya tahan tubuh karena dari 10 indikator PHBS rumah

tangga yang harus dipenuhi, 4 indikator diantaranya merupakan

perilaku yang mendukung peningkatan status gizi. Selain itu, budaya

PHBS dan peningkatan daya tahan tubuh adalah bagian dari upaya

pengendalian faktor risiko TB yang disebutkan dalam Peraturan

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016

tentang Penanggulangan TB. Dalam Permenkes ini disebutkan pula

bahwa dalam upaya pengendalian faktor risiko TB harus dilakukan

secara terintegrasi melalui kolaborasi program terkait.

Hasil analisis multivariat pada penelitian ini menemukan bahwa

status gizi merupakan faktor risiko yang paling berpengaruh terhadap

kejadian TB paru, dengan besar risiko 17,4 kali. Dimana variabel ini
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dikontrol oleh variabel yang lain yaitu riwayat kontak TB, sehingga

risikonya menjadi lebih besar dibandingkan jika status gizi berdiri

sendiri sebagai faktor risiko.

4. Kebiasaan Merokok

Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa kebiasaan

merokok berhubungan signifikan dengan kejadian TB paru di

Kabupaten Morowali, risiko menderita TB paru lebih besar 2,5 kali

pada orang dewasa dengan kebiasaan merokok dibandingkan yang

tidak merokok. Ditemukan pula bahwa diantara yang merokok,

perokok berat (>15 batang/hari) memiliki risiko lebih tinggi 3,6 kali

untuk menderita TB paru dibandingkan perokok ringan (≤15

batang/hari). Dan hampir semua kasus perokok sudah merokok

selama ≥10 tahun (90,7%).

Penelitian tentang bahaya rokok bagi kesehatan telah banyak

dilakukan, termasuk hubungannya dengan kejadian TB paru.

Merokok selama 10-15 tahun dapat merubah struktur paru yang

berarti dapat merusak fungsi paru. Merokok dapat juga menurunkan

sistem pertahanan tubuh sehingga mudah terpapar dengan kuman

TB paru (WHO, 2008).

Secara umum, beberapa penelitian sejalan dengan hasil

penelitian ini, antara lain studi case control di Kroasia (Anamarija

Jurcev et al. 2013) yang menemukan bahwa mantan perokok dan

perokok berhubungan signifikan dengan kejadian TB paru,  bahkan
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paparan pasif terhadap asap rokok pada bukan perokok (perokok

pasif) dalam anailisi bivariat juga berhubungan dengan TB paru.

Karena mereka terpapar menghirup zat racun yang serupa dengan

perokok aktif meskipun dalam konsentrasi yang berbeda. Perokok

pasif memiliki efek lebih kecil terhadap morbiditas TB paru pada

tingkat individu, namun dapat berdampak jauh lebih besar pada

tingkat populasi, karena siapapun yang menghirup udara yang sama

dapat terpapar, baik perokok maupun bukan perokok.

Pada penelitian di Distrik Dili ( Maria Angela, 2011) juga

menemukan bahwa kebiasaan merokok mempunyai hubungan

dengan kejadian TB paru dimana perokok berat berisiko 4 kali lebih

besar untuk menderita TB paru BTA positif dari perokok ringan.

Secara biologis, studi eksperimen O’Leary et al. 2014 yang

membandingkan gangguan fungsional makrofag alveoli (MA) pada

bukan perokok, perokok dan mantan perokok setelah terinfeksi kuman

TB, menemukan bahwa Pada perokok >4,8 kali lipat mengalami

gangguan fungsional makrofag alveolar dibandingkan dengan bukan

perokok dan mantan perokok sehingga lebih berisiko terinfeksi TB

Paru.

Kemampuan fagositosis makrofag alveolar yang berkurang,

penurunan respon imun dan atau limfopenia CD4 karena kandungan

nikotin di rokok merupakan alasan untuk meningkatkan kerentanan

terhadap TB paru. Dalam review artikel oleh Narasimhan et al. 2013
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mengemukakan bahwa penelitian meta analisis oleh Bates, et al

menunjukkan bahwa RR penyakit TB paru  tinggi diantara perokok

(RR= 2,3-2,7) dibandingkan yang bukan perokok.

Kebiasaan merokok merupakan faktor risiko TB paru yang

sangat penting karena ada bahan karsinogenik yang terdapat di dalam

asap rokok yang umumnya terdiri dari bahan pencemar berupa karbon

monoksida dan partikulat. Risiko merokok terhadap tuberkulosis paru

dalam jangka 10-20 tahun sebagai berikut: merokok 1-10 batang per

hari meningkatkan risiko terkena penyakit TB paru 10 kali, merokok

20-30 batang per hari berisiko 40-50 kali, merokok 40-50 batang per

hari berisiko 70-80 kali. Faktor yang berhubungan erat dengan infeksi

basil TB paru adalah bahan toksik (Aditama, 2003).

Dalam satu batang rokok yang dihisap akan dikeluarkan sekitar

4.000 bahan kimia yang berbahaya, diantaranya yang paling

berbahaya adalah nikotin, tar dan karbon monoksida (CO). Nikotin

menyebabkan ketagihan dan merusak jantung dan aliran darah. Tar

menyebabkan kerusakan sel paru-paru dan kanker. Gas CO

menyebabkan berkurangnya kemampuan darah membawa oksigen,

sehingga sel-sel tubuh akan mati. Merokok dapat menyebabkan

perubahan struktur dan fungsi saluran napas dan jaringan paru-paru.

pada jaringan paru-paru, terjadi peningkatan jumlah sel radang dan

kerusakan alveoli (Proverawati and Rahmawati, 2012).
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Berbeda dengan hasil analisis bivariat, dalam penelitian ini

ditemukan bahwa kebiasaan merokok tidak berhubungan dengan

kejadian TB paru pada analisis multivariat. Hal ini disebabkan karena

variabel ini memiliki keterkaitan yang lebih kuat dengan variabel lain

yaitu jenis kelamin, dimana hasil uji tabulasi silang (crosstab) kedua

variabel tersebut diperoleh nilai OR= 288,17; p= 0,000. Dari hasil ini

dapat disimpulkan bahwa hubungan kebiasaan merokok dengan jenis

kelamin jauh lebih besar dibandingkan hubungan jenis kelamin

dengan kejadian TB paru dengan nilai OR=2,290; p=0,011. (Hasil uji

crosstab terlampir).

Regulasi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali terkait

larangan merokok sudah ada sejak dua tahun lalu, yang tertuang

dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 6 Tahun 2015 tentang

Kawasan Tanpa Rokok. Namun dalam aplikasinya di masyarakat

masih jauh dari apa yang diharapkan, masih banyak yang melanggar

dan mangkir dari aturan yang telah ada. Karena regulasi ini tidak

dikuatkan oleh satuan pengawas (satgas) yang mengawalnya,

sehingga realisasinya tidak berjalan maksimal.

Berdasarkan laporan dari seksi promosi kesehatan Dinas

Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali  tahun 2017 diperoleh

cakupan dari salah satu indikator PHBS rumah tangga yaitu tidak

merokok di dalam rumah sebesar 57%, hal ini menunjukkan bahwa

capaian tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan yaitu sebesar
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90%. Kesadaran masyarakat untuk berhenti merokok masih rendah,

kemungkinan dipengaruhi oleh faktor pengetahuan dan lingkungan

sosialnya.

5. Riwayat Kontak TB

Variabel lain yang ditemukan ada hubungan sangat kuat dan

merupakan faktor risiko kejadian TB paru pada orang dewasa di

Kabupaten Morowali yaitu riwayat kontak TB serumah. Hasil penelitian

ini menunjukkan bahwa orang yang memiliki riwayat kontak serumah

dengan penderita TB paru berisiko 16,8 kali menderita TB paru BTA

positif dari orang yang tidak memiliki riwayat kontak TB serumah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari pengakuan responden saat

wawancara, maka didapatkan hasil bahwa sebagian besar responden

dengan riwayat kontak TB serumah sudah/pernah tinggal serumah

dengan penderita selama ≥ 6 bulan (88,5%). Hasil ini sejalan dengan

teori yang ada bahwa riwayat kontak anggota keluarga yang serumah

dan terjadi kontak selama ≥ 3 bulan berisiko untuk terjadinya TB paru

terutama kontak yang berlebihan (Notoatmodjo, 2003).

Riwayat kontak penderita dalam satu keluarga dengan anggota

keluarga yang lain yang sedang menderita TB paru merupakan hal yang

sangat penting karena kuman Mycobacterium tuberculosis sebagai

etiologi TB paru adalah memiliki ukuran yang sangat kecil, bersifat

aerob dan mampu bertahan hidup dalam sputum yang kering atau

ekskreta lain yang sangat mudah menular melalui ekskresi inhalasi baik



110

melalui nafas, batuk, bersin maupun berbicara (droplet infection).

Sehingga adanya anggota keluarga yang menderita TB paru aktif, maka

seluruh anggota keluarga yang lain akan rentan tertular TB paru

terutama anggota keluarga terdekat yang sering berhubungan erat

dengan penderita.

Selain riwayat kontak TB serumah, peneliti juga menganalisis

riwayat kontak tetangga/teman sejawat yang TB. Dan berdasarkan

hasil analisis bivariat ditemukan bahwa ada hubungan riwayat kontak

tetangga/teman sejawat yang TB dengan kejadian TB paru, dimana

orang dengan riwayat kontak tetangga/teman sejawat yang TB

berisiko 42,82 kali untuk menderita TB paru BTA positif. Hasil ini

menunjukkan bahwa risiko tertular TB paru peluangnya lebih besar

didapatkan di lingkungan tetangga dan lingkungan kerja daripada di

lingkungan dalam rumah. Hal ini mungkin disebabkan karena

sebagaian besar kasus penelitian ini bekerja (79,9%). Sehingga

aktivitas mereka lebih banyak dihabiskan di luar rumah/di tempat kerja

dan lebih sering berinteraksi dengan tetangga atau teman sejawat

yang diantara mereka ada penderita TB.

Beberapa penelitian sebelumnya, sejalan dengan hasil penelitian

ini. Diantaranya, studi case control di Kroasia (Anamarija Jurcev et al.

2013) menemukan bahwa orang dengan riwayat kontak TB berisiko

2,19 kali menderita TB paru. Begitupun dengan penelitian Ruswanto

(2010) di Kab. Pekalongan, Indonesia menunjukkan bahwa anggota
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keluarga ada kontak dengan penderita TB paru berisiko tertular TB paru

sebanyak 4,5 kali lebih besar dibandingkan anggota keluarga yang tidak

ada kontak. Studi kasus kontrol bersarang pada petugas kesehatan di

India Selatan (Anoop Mathew et al. 2012) menemukan bahwa petugas

kesehatan yang sering kontak dengan pasien TB memiliki risiko 2,83

kali lebih tinggi tertular TB paru.

Berbeda dengan studi cohort oleh Chen et al. (2009-2011) di

daerah pedesaan China yang menemukan bahwa riwayat kontak

dengan penderita TB bukan merupakan faktor risiko penularan TB.

Dalam studi ini, peneliti tidak mengidentifikasi riwayat kontak TB sebagai

faktor risiko penting yang berhubungan dengan kejadian TB karena

investigasi riwayat kontak didasarkan pada laporan diri/pengakuan dari

responden, sehingga sulit untuk menghindari bias ingat. Selain itu, tidak

ada cara sederhana untuk mengidentifikasi pasien TB dalam populasi,

jadi kepastian kontak melemah sampai batas tertentu.

Penemuan penderita TB paru di Kabupaten Morowali saat ini

semakin meningkat yang didapatkan melalui serangkaian kegiatan

seperti, penjaringan suspect TB baik secara aktif maupun pasif dan

pemeriksaan kontak serumah yang dilakukan di beberapa wilayah

puskesmas. Dan sejak pertengahan tahun 2017, Pemeriksaan

bakteriologi untuk penegakan diagnosis TB di RSUD Morowali sudah

menggunakan pemeriksaan Tes Cepat Molekuler (TCM) yang hasilnya

lebih cepat dan akurat dari pemeriksaan BTA (Basil Tahan Asam)
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melalui mikroskop. Namun untuk menentukan potensi penularan dan

menilai keberhasilan program (evaluasi) digunakan pemeriksaan dahak

mikroskopis langsung (BTA). Sehingga penegakan diagnosis dengan

pemeriksaan BTA tetap dilakukan di tingkat pelayanan dasar

(puskesmas).

Berdasarkan hasil Rakerkesnas 2018 yang dilaksanakan pada

bulan maret kemarin, disepakati bahwa salah satu dari 3 (tiga) program

prioritas dalam upaya mewujudkan Universal Health Coverage di

Indonesia yaitu percepatan Eliminasi Tuberkulosis melalui program

missing cases, compliance dan MDR-TB.

Penanganan TB perlu dilakukan lebih serius untuk menjangkau

kasus yang belum terdeteksi. Yang dapat dilakukan melalui, perluasan

penemuan kasus pada kelompok berisiko, pemberdayaan masyarakat

melalui kader dalam penanggulangan TB, pelaksanaan public privat mix

dan validasi data kasus TB di tingkat layanan serta sosialisasi tentang

kewajiban untuk melaporkan kasus TB yang dirawat. Olehnya itu,

diperlukan regulasi di tingkat daerah (provinsi/kabupaten) berupa

Perda/Perbup untuk memperkuat Permenkes No. 67 tahun 2016 terkait

notifikasi (penemuan kasus TB).

6. Kepadatan Hunian Rumah

Faktor lingkungan memegang peranan yang cukup penting

dalam proses terjadinya suatu penyakit. Lingkungan perumahan padat

dan kumuh akan memudahkan penularan TB. Ruangan dengan
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sirkulasi udara yang kurang baik dan tanpa cahaya matahari akan

meningkatkan risiko penularan TB Paru (Ditjen PP & PL, 2017).

Salah satu variabel lingkungan yang diteliti dalam studi ini

adalah kepadatan hunian. Namun, dari hasil analisis bivariat

didapatkan bahwa kepadatan hunian tidak berhubungan dan bukan

merupakan faktor risiko kejadian TB paru BTA positif di Kabupaten

Morowali. Hal ini kemungkinan disebabkan karena jumlah sampel

yang kecil pada penelitian ini tidak cukup kuat untuk membuktikan

kepadatan hunian tidak berisiko terhadap kejadian TB paru BTA

positif, mengingat bahwa skala penelitian ini kabupaten bukan wilayah

puskesmas. Dan rata-rata ukuran rumah responden besar dan lahan

tanahnya luas walaupun yang tinggal di wilayah kepulauan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian di Distrik Dili yang

menyimpulkan bahwa kepadatan hunian rumah tidak berisiko

terhadap kejadian TB paru (Maria Angela, 2011). Berbeda dengan

penelitian ini, hasil penelitian lain menemukan bahwa kepadatan

hunian rumah berisiko terhadap kejadian TB paru antara lain, studi

case control di Lampung Utara (Sumarmi et al. 2017) dan Kapuas

(Mawardi et al. 2014). Perbedaan hasil penelitian ini kemungkinan

disebabkan oleh kriteria yang digunakan dalam mengukur tingkat

kepadatan hunian rumah dan karakteristik lokasi penelitian yang

berbeda.
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7. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan ditemukan tidak berhubungan terhadap

kejadian TB paru pada orang dewasa di Kabupaten Morowali. Hasil

penelitian ini sejalan dengan penelitian lain yang dilakukan di Brebes

oleh Eka Fitriani (2014) yang menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan

tidak berisiko terhadap kejadian TB paru.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di Kroasia pada

tahun 2013 yang menemukan bahwa orang dengan tingkat pendidikan

terendah berisiko 3,44 kali menderita TB paru (Anamarija Jurcev et al.

(2013). Di Palembang, Oktavia et al. (2016) menyatakan bahwa orang

dengan tingakat pendidikan rendah (pendidikan dasar 9 tahun)

berisiko 3,95 kali menderita TB paru  dan penelitian Sumarmi, dkk

(2017) di Lampung Utara yang menemukan bahwa pendidikan

merupakan faktor risiko kejadian TB paru (OR=2,75). Perbedaan hasil

penelitian ini kemungkinan disebabkan karena proporsi tingkat

pendidikan responden yang seimbang antara kelompok kasus dan

kelompok kontrol.

8. Status Pekerjaan

Status pekerjaan pada penelitian ini juga ditemukan tidak

berisiko terhadap kejadian TB paru. Hal ini kemungkinan disebabkan

karena proporsi status pekerjaan antara kasus dan kontrol hampir

sama. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian di Palembang oleh

Oktavia et al. (2016), namun berbeda dengan penelitian yang
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dilakukan di Afrika Selatan oleh Tudor et al. (2016) yang menyatakan

bahwa orang yang bekerja di layanan kesehatan berisiko 2-3 kali

tertular TB, terutama petugas kesehatan yang bekerja di ruang

perawatan pasien TB. Penelitian yang sama di India Selatan oleh

Mathew et al. (2013) juga menemukan bahwa petugas kesehatan

yang bertugas di bangsal medis dan laboratorium mikrobiolgi berisiko

lebih tinggi tertular TB paru.

9. Pemetaan Sebaran Kasus TB Paru

Hasil pemetaan ini menggambarkan proporsi sebaran kasus TB

paru BTA positif berdasarkan jumlah penduduk (per 1.000 penduduk)

setiap Kecamatan. Dimana wilayah dengan proporsi sebaran kasus

terbesar adalah Kecamatan Bahodopi/Puskesmas bahodopi (2,03%)

dengan jumlah kasus sebanyak 15 orang dan terendah berada di

wilayah Kecamatan Menui Kepulauan (0,23%) dengan jumlah kasus 3

orang.

Kecamatan Bahodopi merupakan salah satu wilayah

kecamatan di Kabupaten Morowali dengan laju pertumbuhan

penduduk yang cukup cepat (1,72% per tahun) dua tahun terakhir

(2016-2017). Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh keberadaan

perusahaan tambang dengan smalter berskala internasional (PT.

IMIP) yang sudah beroperasi sejak tahun 2016, sehingga menarik

perhatian banyak orang terutama para pencari kerja dan pedagang

untuk bermigrasi ke wilayah ini.
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Fenomena yang terjadi, seiring dengan banyaknya pendatang

banyak pula bangunan rumah kost yang didirikan dan disewakan oleh

penduduk setempat dengan ukuran ruangan kurang lebih 12 m2 yang

dihuni oleh 2 orang atau lebih, hal ini memungkinkan terjadinya

penularan TB paru dari penderita ke orang lain (tetangga/teman

sekamar). Dan hasil penelitian ini menemukan bahwa dari 14 kasus

yang bekerja (93,3%), 11 kasus (78,6%) diantaranya adalah bekerja

sebagai karyawan perusahaan. Namun tidak terlepas kemungkinan

penularan bisa juga terjadi di lingkungan perusahaan saat mereka

bekerja.

Kabupaten Morowali memiliki 2 (dua) wilayah kecamatan

kepulauan, salah satunya yaitu Kecamatan Menui Kepulauan/

Puskesmas Ulunambo dengan proporsi sebaran kasus TB paru BTA

positif terendah. Menui Kepulauan merupakan wilayah kecamatan

yang terletak paling jauh dari ibukota Kabupaten (sekitar 99 mil laut)

dengan waktu tempuh ±18 jam jika cuaca baik melalui jalur laut

sehingga wilayah ini masuk dalam kategori wilayah sulit.

Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi

rendahnya penemuan kasus TB paru di wilayah Kecamatan Menui

Kepulauan/Puskesmas Ulunambo. Karena beberapa desa sulit yang

letaknya jauh dari puskesmas serta cuaca yang tidak menentu

menjadi kendala bagi petugas kesehatan untuk melakukan skrining

kasus dan pemeriksaan kontak serumah secara berkesinambungan



117

dan bagi masyarakat terkendala biaya operasional

kendaraan/transportasi dan akomodasi untuk datang memeriksakan

diri ke puskesmas atau rumah sakit jika ada gejala TB.

Olehnya itu, sebagian masyarakat lebih memilih memeriksakan

diri ke luar wilayah puskesmas/kabupaten (Kendari) karena jaraknya

lebih dekat dan hemat biaya. Hal ini menyebabkan kasus tidak

tercatat dalam register TB 03 puskesmas, karena terkadang pasien

tidak melaporkan diri ke puskesmas setelah berobat/memeriksakan

diri pada faskes di luar wilayah Puskesmas Ulunambo .

C. Keterbatasan Penelitian

Populasi kasus pada penelitian ini hanya penderita TB paru BTA

positif yang ditemukan di puskesmas dan rumah sakit sehingga tidak

dapat menggambarkan penderita TB paru di Kabupaten Morowali secara

keseluruhan. Terkait dengan sampel penelitian, banyak kasus yang

dikeluarkan dari sampel karena memiliki alamat yang tidak jelas dan

pindah domisili, terutama kasus yang berada di wilayah Puskesmas

Bahodopi. Sistem pencatatan dan pelaporan program TB baik di tingkat

puskesmas maupun Dinas Kesehatan belum lengkap dan berjalan baik,

sehingga data yang dibutuhkan terkait rekapitulasi suspect TB (laporan

06) tidak tersedia.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Jenis kelamin merupakan faktor risiko kejadian TB paru di

Kabupaten Morowali dengan besar risiko pada responden laki-

laki adalah 2,2 kali dibandingkan perempuan.

2. Tingkat pendapatan keluarga merupakan faktor risiko kejadian TB

paru di Kabupaten Morowali dengan besar risiko pada responden

berpendapatan keluarga menengah ke bawah adalah 2,1 kali

dibandingkan yang menengah ke atas.

3. Status gizi merupakan faktor risiko kejadian TB paru di Kabupaten

Morowali dengan besar risiko pada responden yang status gizi

kurang adalah 14 kali dibandingkan yang status gizi baik.

4. Kebiasaan merokok merupakan faktor risiko kejadian TB paru di

Kabupaten Morowali dengan besar risiko pada responden yang

merokok adalah 2,5 kali dibandingkan yang tidak merokok.

5. Riwayat kontak TB merupakan faktor risiko kejadian TB paru di

Kabupaten Morowali dengan besar risiko pada responden yang

ada riwayat kontak TB adalah 16,8 kali dibandingkan yang tidak

ada riwayat kontak TB.

6. Tingkat pendidikan bukan merupakan faktor risiko kejadian TB

paru di Kabupaten Morowali.
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7. Status pekerjaan bukan merupakan faktor risiko kejadian TB paru

di Kabupaten Morowali.

8. Kepadatan hunian rumah bukan merupakan faktor risiko kejadian

TB paru di Kabupaten Morowali.

9. Status gizi merupakan faktor risiko yang paling berpengaruh

terhadap kejadian TB paru di Kabupaten Morowali dengan besar

risiko sebanyak 17,4 kali setelah dikontrol oleh variabel riwayat

kontak TB.

10. Proporsi kasus TB paru BTA positif berdasarkan jumlah

penduduk, tertinggi berada di wilayah Kecamatan Bahodopi

(2.03%) dan terendah di wilayah Kecamatan Menui Kepulauan

(0,23%).

A. Saran

1. Tingginya risiko kejadian TB paru pada orang dewasa dengan

status gizi kurang di Kabupaten Morowali mengharuskan

intensitas upaya perbaikan status gizi di masyarakat lebih

ditingkatkan. Dengan mengoptimalkan program KADARZI yang

dikolaborasikan dengan program TB-Gizi serta meningkatkan

kerjasama lintas sektor/lintas program di tingkat puskesmas dan

Dinas Kesehatan Daerah.

2. Dinas Kesehatan Daerah dan Puskesmas perlu meningkatkan

upaya preventif dan promotif dalam rangka penanggulangan TB
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melalui kegiatan, sosialisasi/penyuluhan tentang program “TOSS

TB”, gerakan hidup berPHBS dan menghilangkan stigma dan

diskriminasi terhadap penderita TB.

3. Penemuan kasus secara aktif perlu ditingkatkan dengan

melakukan kegiatan investigasi kontak serumah dan skrining di

populasi berisiko. Terutama di wilayah puskesmas dengan jumlah

kasus tinggi dan laju pertumbuhan penduduk cepat sebagaimana

hasil pemetaan yaitu di Puskesmas Bungku, Bahodopi dan

Kaleroang.

4. Perbaikan pencatatan pelaporan TB (Surveilans TB) perlu

dilakukan di tingkat Dinas Kesehatan maupun di puskesmas dan

jaringannya.

5. Perlu penelitian lebih lanjut untuk mengkaji faktor risiko lain yang

belum diteliti pada penelitian ini, seperti: tingkat pengetahuan dan

kondisi fisik rumah.
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faktor risiko yang terkait dengan faktor individu dan faktor lingkungan
terhadap kejadian TB Paru di Kabupaten Morowali. Penelitian ini akan
dilakukan dengan wawancara singkat dengan menggunakan kuesioner
selama 10 menit. Penelitian ini tidak akan merugikan responden.

Penelitian ini bersifat sukarela. Saya selaku peneliti akan menjaga
kerahasiaan identitas dan informasi yang akan diberikan oleh bapak/ibu
jika brsedia menjadi responden, sehingga saya sangat berharap bapak/ibu
menjawab pertanyaan dengan jujur tanpa keraguan. Jika bapak/ibu ingin
jawaban yang diberikan tidak diketahui orang lain, maka wawancara
singkat bisa dilakukan secara tertutup.

Bila selama penelitian ini berlangsung atau saat wawancara singkat
responden ingin mengundurkan diri karena sesuatu hal (misalnya sakit
atau ada keperluan lain yang mendesak) maka responden dapat
mengungkapkan langsung kepada peneliti. Hal-hal yang tidak jelas dapat
menghubungi saya (Nurasiah Musa/ No HP. 081342091444).



Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tanggal Lahir/Umur :

Alamat :

No. Hp :

Setelah membaca/mendengar dan mengerti penjelasan yang
diberikan mengenai maksud dan tujuan penelitian ini, maka saya bersedia
berpartisipasi sebagai responden dalam penelitian ini. Saya mengerti
bahwa pada penelitian ini ada beberapa pertanyaan yang harus saya
jawab , dan sebagai responden saya akan menjawab pertanyaan yang
diajukan dengan jujur.

Saya menjadi responden bukan karena adanya paksaan dari pihak
lain, tetapi karena keinginan saya sendiri dan tidak ada biaya yang akan
ditanggungkan kepada saya sesuai dengan penjelasan yang sudah
diberikan oleh peneliti.

Saya percaya bahwa keamanan dan kerahasiaan data yang
diperoleh dari saya sebagai responden akan terjamin dan saya dengan ini
menyetjui semua informasi dari saya yang dihasilkan pada penelitian ini
dapat dipublikasikan dalam bentuk lisan maupun tulisan dengan tidak
mencantumkan nama. Bila terjadi perbedaan pendapat di kemudian hari ,
kami akan menyelesaikan secara kekeluargaan.

Morowali,                      2018

( ...................................)

Penanggungjawab Penelitian

Nama : Nurasiah Musa
Alamat : Desa Bahomohoni Kec. Bungku Tengah Kab.

Morowali
No. HP : 081342091444
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KUESIONER PENELITIAN

ANALISIS FAKTOR RISIKO DAN GAMBARAN SPASIAL KEJADIAN
TB PARU

DI KABUPATEN MOROWALI

A. WAWANCARA
A1 Nomor Responden

A2 Tanggal Wawancara
(Tgl/Bln/Thn) ____/____/_______

B. IDENTITAS LOKASI
B1 Puskesmas/Rumah Sakit 1. Puskesmas Laantula Jaya

2. Puskesmas Bahonsuai
3. Puskesmas Wosu
4. Puskesmas Bungku
5. Puskesmas Bahomotefe
6. Puskesmas Bahodopi
7. Puskesmas Lafeu
8. Puskesmas Kaleroang
9. Puskesmas Ulunambo

B2 Kelurahan/Desa …………………………….
C. IDENTITAS RESPONDEN

C1 Kategori Responden (Diisi oleh petugas) 1. Kasus
2. Kontrol

C2 Nama Responden ……………………………

C3 Umur Responden ……. Tahun

C4 Status Perkawinan 1. Kawin
2. Belum Kawin

C5 Nomor HP Responden …………………………….

C6 Hasil pemeriksaan bakteriologi 1. BTA (+)
2. BTA (-)

C7 Tanggal pemeriksaan bakteriologi
(tgl/bln/thn) ____/____/_______



D. JENIS KELAMIN

D1 Apa Jenis Kelamin anda? 1. Laki-laki
2. Perempuan

E. TINGKAT PENDIDIKAN
E1 Apa pendidikan terakhir anda ? 1. Tidak Sekolah

2. Tidak tamat SD
3. Tamat SD
4. SMP
5. SMA
6. Akademi/Perguruan Tinggi

F. STATUS PEKERJAAN
F1 Apa pekerjaan anda ? 1. Tidak Bekerja

2. PNS/TNI/POLRI
3. Karyawan swasta
4. Wiraswasta/Pedagang
5. Petani
6. Nelayan
7. Pegawai Honorer
8. Buruh
9. Tukang Ojek

G. PENDAPATAN KELUARGA

G1 Berapa jumlah orang yang tinggal serumah
dengan anda? …….……. Orang

G2 Berapa jumlah orang yang bekerja yang
tinggal serumah dengan anda? ………….. Orang

G3

Berapa jumlah total pendapatan keluarga
anda dalam sebulan? (menjumlahkan
semua pendapatan orang yang bekerja
yang tinggal serumah dengan anda)

……………………. (Rp)

H. STATUS GIZI

H1 Berapa berat badan anda? ……… kg

H2 Berapa tinggi badan anda? ……… cm

I. KEBIASAAN MEROKOK

I1 Apakah anda pernah atau saat ini masih
merokok?

1. Ya
2. Tidak pernah(Lanjut ke pertanyaan J)

I2 Berapa batang rokok rata-rata yang anda
hisap dalam sehari? …….……. Batang/hari



I3 Apa jenis rokok yang anda hisap?

1. Filter
2. Kretek
3. Rokok elektrik
4. Lainnya, sebutkan (……………….)

I4 Umur berapa anda mulai berokok? …………. Tahun

J. RIWAYAT KONTAK SERUMAH

J1
Apakah ada anggota keluarga yang tinggal
serumah sedang/pernah menderita TB Paru
(TBC) ?

1. Ya, ada
2. Tidak ada (Lanjut ke pertanyaan J3)

J2 Berapa lama anda tinggal serumah dengan
penderita TB Paru (TBC) ?

1. ≥ 6 bulan
2. < 6 bulan

J3 Apakah ada tetangga atau teman kerja anda
yang menderita TB Paru (TBC) ?

1. Ya, ada
2. Tidak ada

J4
Apakah anda pernah kontak dengan
tetangga atau teman kerja anda yang
menderita TB Paru (TBC) ?

1. Ya, pernah
2. Tidak pernah

K. FAKTOR LINGKUNGAN

K1 Berapa luas rumah/tempat tinggal anda?
Panjang : …….. m
Lebar : …….. m
Luas (P x L) : ………. m2

K2
Kepadatan hunian diukur dengan membagi
luas lantai rumah dengan jumlah penghuni
dalam rumah.

1. < 10 m2 per orang (Padat)
2. ≥ 10 m2 per orang (Tidak padat)

K3 Apakah jendela kamar tidur anda selalu
terbuka di siang hari?

1. Ya
2. Tidak

K4

Bagaimana pencahayaan alami (sinar
matahari) yang masuk ke dalam rumah,
apakah anda memerlukan alat penerangan
seperti lampu untuk membaca buku atau
Koran pada siang hari di dalam rumah?

1. Ya, memerlukan alat penerangan
lampu.

2. Tidak, karena dapat membaca dengan
jelas.

TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASINYA.



Lampiran 3

HASIL ANALISIS DATA SPSS V. 23

A. Hasil Analisis Data Univariat

Puskesmas * Kategori Responden Crosstabulation
Kategori Responden

TotalKasus Kontrol
Puskesmas Laantula Jaya Count 7 7 14

% within Kategori
Responden 8.9% 8.9% 8.9%

Bahonsuai Count 5 5 10
% within Kategori
Responden 6.3% 6.3% 6.3%

Wosu Count 5 5 10
% within Kategori
Responden 6.3% 6.3% 6.3%

Bungku Count 19 19 38
% within Kategori
Responden 24.1% 24.1% 24.1%

Bahomotefe Count 8 8 16
% within Kategori
Responden 10.1% 10.1% 10.1%

Bahodopi Count 15 15 30
% within Kategori
Responden 19.0% 19.0% 19.0%

Lafeu Count 4 4 8
% within Kategori
Responden 5.1% 5.1% 5.1%

Kaleroang Count 13 13 26
% within Kategori
Responden 16.5% 16.5% 16.5%

Ulunambo Count 3 3 6
% within Kategori
Responden 3.8% 3.8% 3.8%

Total Count 79 79 158
% within Kategori
Responden 100.0% 100.0% 100.0%



kelompok umur1 * Kategori Responden Crosstabulation
Kategori Responden

TotalKasus Kontrol
kelompok umur1 15-24 Count 11 11 22

% within Kategori
Responden 13.9% 13.9% 13.9%

25-34 Count 15 15 30
% within Kategori
Responden 19.0% 19.0% 19.0%

35-44 Count 11 11 22
% within Kategori
Responden 13.9% 13.9% 13.9%

45-54 Count 20 20 40
% within Kategori
Responden 25.3% 25.3% 25.3%

55-64 Count 18 18 36
% within Kategori
Responden 22.8% 22.8% 22.8%

65-74 Count 3 3 6
% within Kategori
Responden 3.8% 3.8% 3.8%

75-84 Count 1 1 2
% within Kategori
Responden 1.3% 1.3% 1.3%

Total Count 79 79 158
% within Kategori
Responden 100.0% 100.0% 100.0%

Jenis Kelamin Responden * Kategori Responden Crosstabulation
Kategori Responden

TotalKasus Kontrol
Jenis Kelamin
Responden

Laki-laki Count 51 35 86
% within Kategori
Responden 64.6% 44.3% 54.4%

Perempuan Count 28 44 72
% within Kategori
Responden 35.4% 55.7% 45.6%

Total Count 79 79 158
% within Kategori
Responden 100.0% 100.0% 100.0%



Status Perkawinan * Kategori Responden Crosstabulation
Kategori Responden

TotalKasus Kontrol
Status Perkawinan Kawin Count 62 64 126

% within Kategori
Responden 78.5% 81.0% 79.7%

Belum
Kawin

Count 17 15 32
% within Kategori
Responden 21.5% 19.0% 20.3%

Total Count 79 79 158
% within Kategori
Responden 100.0% 100.0% 100.0%

Pendidikan Responden * Kategori Responden Crosstabulation
Kategori Responden

TotalKasus Kontrol
Pendidikan
Responden

Tidak Sekolah Count 5 3 8
% within
Kategori
Responden

6.3% 3.8% 5.1%

Tidak Tamat SD Count 1 3 4
% within
Kategori
Responden

1.3% 3.8% 2.5%

Tamat SD Count 17 13 30
% within
Kategori
Responden

21.5% 16.5% 19.0%

SMP Count 19 16 35
% within
Kategori
Responden

24.1% 20.3% 22.2%

SMA Count 28 25 53
% within
Kategori
Responden

35.4% 31.6% 33.5%

Akademi/Pergurua
n Tinggi

Count 9 19 28
% within
Kategori
Responden

11.4% 24.1% 17.7%

Total Count 79 79 158
% within
Kategori
Responden

100.0% 100.0% 100.0%



Pekerjaan Responden * Kategori Responden Crosstabulation
Kategori Responden

TotalKasus Kontrol
Pekerjaan
Responden

Tidak Bekerja Count 16 21 37
% within Kategori
Responden 20.3% 26.6% 23.4%

PNS/TNI/POLRI Count 5 7 12
% within Kategori
Responden 6.3% 8.9% 7.6%

Karyawan Swasta Count 13 12 25
% within Kategori
Responden 16.5% 15.2% 15.8%

Wiraswasta Count 7 12 19
% within Kategori
Responden 8.9% 15.2% 12.0%

Petani Count 16 12 28
% within Kategori
Responden 20.3% 15.2% 17.7%

Nelayan Count 19 5 24
% within Kategori
Responden 24.1% 6.3% 15.2%

Pegawai Honorer Count 3 8 11
% within Kategori
Responden 3.8% 10.1% 7.0%

Buruh Count 0 2 2
% within Kategori
Responden 0.0% 2.5% 1.3%

Total Count 79 79 158
% within Kategori
Responden 100.0% 100.0% 100.0%

Tingkat Pendidikan * Kasus/Kontrol Crosstabulation
Kasus/Kontrol

TotalKasus Kontrol
Tingkat Pendidikan Rendah Count 42 35 77

% within Kasus/Kontrol 53.2% 44.3% 48.7%
Tinggi Count 37 44 81

% within Kasus/Kontrol 46.8% 55.7% 51.3%
Total Count 79 79 158

% within Kasus/Kontrol 100.0% 100.0% 100.0%



Status Pekerjaan * Kasus/Kontrol Crosstabulation
Kasus/Kontrol

TotalKasus Kontrol
Status Pekerjaan Bekerja Count 63 58 121

% within Kasus/Kontrol 79.7% 73.4% 76.6%
Tidak
Bekerja

Count 16 21 37
% within Kasus/Kontrol 20.3% 26.6% 23.4%

Total Count 79 79 158
% within Kasus/Kontrol 100.0% 100.0% 100.0%

Tingkat Pendapatan Keluarga * Kasus/Kontrol Crosstabulation
Kasus/Kontrol

TotalKasus Kontrol
Tingkat Pendapatan
Keluarga

Rendah Count 65 54 119
% within
Kasus/Kontrol 82.3% 68.4% 75.3%

Tinggi Count 14 25 39
% within
Kasus/Kontrol 17.7% 31.6% 24.7%

Total Count 79 79 158
% within
Kasus/Kontrol 100.0% 100.0% 100.0%

Status Gizi * Kasus/Kontrol Crosstabulation
Kasus/Kontrol

TotalKasus Kontrol
Status Gizi Kurang Count 68 24 92

% within Kasus/Kontrol 86.1% 30.4% 58.2%
Baik Count 11 55 66

% within Kasus/Kontrol 13.9% 69.6% 41.8%
Total Count 79 79 158

% within Kasus/Kontrol 100.0% 100.0% 100.0%

Status Merokok Responden * Kasus/Kontrol Crosstabulation
Kasus/Kontrol

TotalKasus Kontrol
Status Merokok
Responden

Merokok Count 44 26 70
% within
Kasus/Kontrol 55.7% 32.9% 44.3%

Tidak Merokok Count 35 53 88
% within
Kasus/Kontrol 44.3% 67.1% 55.7%

Total Count 79 79 158
% within
Kasus/Kontrol 100.0% 100.0% 100.0%



Kategori Perokok * Kasus/Kontrol Crosstabulation
Kasus/Kontrol

TotalKasus Kontrol
Kategori Perokok Perokok Berat Count 29 9 38

% within
Kasus/Kontrol 65.9% 34.6% 54.3%

Perokok Ringan Count 15 17 32
% within
Kasus/Kontrol 34.1% 65.4% 45.7%

Total Count 44 26 70
% within
Kasus/Kontrol 100.0% 100.0% 100.0%

Riwayat Kontak Serumah * Kasus/Kontrol Crosstabulation
Kasus/Kontrol

TotalKasus Kontrol
Riwayat Kontak
Serumah

Ada Kontak Count 24 2 26
% within
Kasus/Kontrol 30.4% 2.5% 16.5%

Tidak ada kontak Count 55 77 132
% within
Kasus/Kontrol 69.6% 97.5% 83.5%

Total Count 79 79 158
% within
Kasus/Kontrol 100.0% 100.0% 100.0%

Riwayat Kontak Tetangga/Sejawat * Kasus/Kontrol Crosstabulation
Kasus/Kontrol

TotalKasus Kontrol
Riwayat Kontak
Tetangga/
Sejawat

Ada kontak Count 28 1 29
% within Kasus/Kontrol 35.4% 1.3% 18.4%

Tidak ada kontak Count 51 78 129
% within Kasus/Kontrol 64.6% 98.7% 81.6%

Total Count 79 79 158
% within Kasus/Kontrol 100.0% 100.0% 100.0%

Kepadatan hunian responden * Kasus/Kontrol Crosstabulation
Kasus/Kontrol

TotalKasus Kontrol
Kepadatan hunian
responden

Padat
(< 10 m2 per orang)

Count 23 16 39
% within
Kasus/Kontrol 29.1% 20.3% 24.7%

Tidak padat
(>= 10 m2 per orang

Count 56 63 119
% within
Kasus/Kontrol 70.9% 79.7% 75.3%

Total Count 79 79 158
% within
Kasus/Kontrol 100.0% 100.0% 100.0%



B. Hasil Analisis Data Bivariat

Jenis Kelamin Responden * Kategori Responden

Crosstab
Kategori Responden

TotalKasus Kontrol
Jenis Kelamin
Responden

Laki-laki Count 51 35 86
% within Kategori Responden 64.6% 44.3% 54.4%

Perempuan Count 28 44 72
% within Kategori Responden 35.4% 55.7% 45.6%

Total Count 79 79 158
% within Kategori Responden 100.0% 100.0% 100.0%

Chi-Square Tests

Value df

Asymptotic
Significance

(2-sided)
Exact Sig. (2-

sided)
Exact Sig. (1-

sided)
Pearson Chi-Square 6.532a 1 .011
Continuity Correctionb

5.741 1 .017
Likelihood Ratio 6.580 1 .010
Fisher's Exact Test .016 .008
Linear-by-Linear
Association 6.491 1 .011

N of Valid Cases 158

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 36.00.
b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

Value
95% Confidence Interval
Lower Upper

Odds Ratio for Jenis Kelamin
Responden (Laki-laki /
Perempuan)

2.290 1.207 4.342

For cohort Kategori Responden
= Kasus 1.525 1.087 2.139

For cohort Kategori Responden
= Kontrol .666 .486 .912

N of Valid Cases 158



Tingkat Pendidikan * Kategori Responden

Crosstab
Kategori Responden

TotalKasus Kontrol
Tingkat Pendidikan Rendah Count 42 35 77

% within Kategori
Responden 53.2% 44.3% 48.7%

Tinggi Count 37 44 81
% within Kategori
Responden 46.8% 55.7% 51.3%

Total Count 79 79 158
% within Kategori
Responden 100.0% 100.0% 100.0%

Chi-Square Tests

Value df

Asymptotic
Significance

(2-sided)
Exact Sig. (2-

sided)
Exact Sig. (1-

sided)
Pearson Chi-Square 1.241a 1 .265
Continuity Correctionb

.912 1 .340
Likelihood Ratio 1.243 1 .265
Fisher's Exact Test .340 .170
Linear-by-Linear
Association 1.233 1 .267

N of Valid Cases 158

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 38.50.
b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

Value
95% Confidence Interval
Lower Upper

Odds Ratio for Tingkat
Pendidikan (Rendah / Tinggi) 1.427 .763 2.670

For cohort Kategori Responden
= Kasus 1.194 .873 1.633

For cohort Kategori Responden
= Kontrol .837 .610 1.148

N of Valid Cases 158



Status Pekerjaan * Kategori Responden

Crosstab
Kategori Responden

TotalKasus Kontrol
Status Pekerjaan Bekerja Count 63 58 121

% within Kategori
Responden 79.7% 73.4% 76.6%

Tidak Bekerja Count 16 21 37
% within Kategori
Responden 20.3% 26.6% 23.4%

Total Count 79 79 158
% within Kategori
Responden 100.0% 100.0% 100.0%

Chi-Square Tests

Value df

Asymptotic
Significance (2-

sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig. (1-
sided)

Pearson Chi-Square .882a 1 .348
Continuity Correctionb

.565 1 .452
Likelihood Ratio .884 1 .347
Fisher's Exact Test .453 .226
Linear-by-Linear
Association .877 1 .349

N of Valid Cases 158

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 18.50.
b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

Value
95% Confidence Interval
Lower Upper

Odds Ratio for Status
Pekerjaan (Bekerja / Tidak
Bekerja)

1.426 .679 2.993

For cohort Kategori Responden
= Kasus 1.204 .802 1.808

For cohort Kategori Responden
= Kontrol .845 .603 1.183

N of Valid Cases 158



Tingkat Pendapatan Keluarga * Kategori Responden

Crosstab
Kategori Responden

TotalKasus Kontrol
Tingkat Pendapatan
Keluarga

Rendah Count 65 54 119
% within Kategori
Responden 82.3% 68.4% 75.3%

Tinggi Count 14 25 39
% within Kategori
Responden 17.7% 31.6% 24.7%

Total Count 79 79 158
% within Kategori
Responden 100.0% 100.0% 100.0%

Chi-Square Tests

Value df

Asymptotic
Significance

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig. (1-
sided)

Pearson Chi-Square 4.119a 1 .042
Continuity Correctionb

3.404 1 .065
Likelihood Ratio 4.163 1 .041
Fisher's Exact Test .064 .032
Linear-by-Linear
Association 4.093 1 .043

N of Valid Cases 158

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19.50.
b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

Value
95% Confidence Interval
Lower Upper

Odds Ratio for Tingkat
Pendapatan Keluarga (Rendah
/ Tinggi)

2.149 1.018 4.538

For cohort Kategori Responden
= Kasus 1.522 .970 2.387

For cohort Kategori Responden
= Kontrol .708 .521 .962

N of Valid Cases 158



Status Gizi * Kategori Responden

Crosstab
Kategori Responden

TotalKasus Kontrol
Status Gizi Kurang Count 68 24 92

% within Kategori Responden 86.1% 30.4% 58.2%
Baik Count 11 55 66

% within Kategori Responden 13.9% 69.6% 41.8%
Total Count 79 79 158

% within Kategori Responden 100.0% 100.0% 100.0%

Chi-Square Tests

Value df

Asymptotic
Significance

(2-sided)
Exact Sig. (2-

sided)
Exact Sig. (1-

sided)
Pearson Chi-Square 50.377a 1 .000
Continuity Correctionb

48.113 1 .000
Likelihood Ratio 53.951 1 .000
Fisher's Exact Test .000 .000
Linear-by-Linear
Association 50.058 1 .000

N of Valid Cases 158
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 33.00.
b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

Value
95% Confidence Interval
Lower Upper

Odds Ratio for Status Gizi
(Kurang / Baik) 14.167 6.383 31.442

For cohort Kategori Responden
= Kasus 4.435 2.551 7.709

For cohort Kategori Responden
= Kontrol .313 .218 .449

N of Valid Cases 158

Kebiasaan Merokok Responden * Kategori Responden

Crosstab
Kategori Responden

TotalKasus Kontrol
Status Merokok
Responden

Merokok Count 44 26 70
% within Kategori Responden 55.7% 32.9% 44.3%

Tidak
Merokok

Count 35 53 88
% within Kategori Responden 44.3% 67.1% 55.7%

Total Count 79 79 158
% within Kategori Responden 100.0% 100.0% 100.0%



Chi-Square Tests

Value df

Asymptotic
Significance (2-

sided)
Exact Sig. (2-

sided)
Exact Sig.
(1-sided)

Pearson Chi-Square 8.310a 1 .004
Continuity Correctionb

7.413 1 .006
Likelihood Ratio 8.389 1 .004
Fisher's Exact Test .006 .003
Linear-by-Linear
Association 8.258 1 .004

N of Valid Cases 158
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 35.00.
b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

Value
95% Confidence Interval
Lower Upper

Odds Ratio for Status Merokok
Responden (Merokok / Tidak
Merokok)

2.563 1.343 4.889

For cohort Kategori Responden
= Kasus 1.580 1.155 2.163

For cohort Kategori Responden
= Kontrol .617 .435 .874

N of Valid Cases 158

Kategori Perokok * Kategori Responden

Crosstab
Kategori Responden

TotalKasus Kontrol
Kategori
Perokok

Perokok Berat Count 29 9 38
% within Kategori
Responden 65.9% 34.6% 54.3%

Perokok
Ringan

Count 15 17 32
% within Kategori
Responden 34.1% 65.4% 45.7%

Total Count 44 26 70
% within Kategori
Responden 100.0% 100.0% 100.0%



Chi-Square Tests

Value df

Asymptotic
Significance

(2-sided)
Exact Sig. (2-

sided)
Exact Sig. (1-

sided)
Pearson Chi-Square 6.449a 1 .011
Continuity Correctionb

5.250 1 .022
Likelihood Ratio 6.520 1 .011
Fisher's Exact Test .014 .011
Linear-by-Linear
Association 6.357 1 .012

N of Valid Cases 70
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11.89.
b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

Value
95% Confidence Interval
Lower Upper

Odds Ratio for Kategori
Perokok (Perokok Berat /
Perokok Ringan)

3.652 1.316 10.132

For cohort Kategori Responden
= Kasus 1.628 1.081 2.451

For cohort Kategori Responden
= Kontrol .446 .231 .860

N of Valid Cases 70

Riwayat Kontak Serumah * Kategori Responden

Crosstab
Kategori Responden

TotalKasus Kontrol
Riwayat Kontak
Serumah

Ada Kontak Count 24 2 26
% within Kategori
Responden 30.4% 2.5% 16.5%

Tidak ada
kontak

Count 55 77 132
% within Kategori
Responden 69.6% 97.5% 83.5%

Total Count 79 79 158
% within Kategori
Responden 100.0% 100.0% 100.0%



Chi-Square Tests

Value df

Asymptotic
Significance

(2-sided)
Exact Sig. (2-

sided)
Exact Sig. (1-

sided)
Pearson Chi-Square 22.282a 1 .000
Continuity Correctionb

20.302 1 .000
Likelihood Ratio 25.626 1 .000
Fisher's Exact Test .000 .000
Linear-by-Linear
Association 22.141 1 .000

N of Valid Cases 158
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13.00.
b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

Value
95% Confidence Interval
Lower Upper

Odds Ratio for Riwayat Kontak
Serumah (Ada Kontak / Tidak
ada kontak)

16.800 3.811 74.054

For cohort Kategori Responden
= Kasus 2.215 1.760 2.789

For cohort Kategori Responden
= Kontrol .132 .035 .503

N of Valid Cases 158

Riwayat Kontak Tetangga/Sejawat * Kategori Responden

Crosstab
Kategori Responden

TotalKasus Kontrol
Riwayat Kontak
Tetangga/Sejawat

Ada kontak Count 28 1 29
% within Kategori
Responden 35.4% 1.3% 18.4%

Tidak ada
kontak

Count 51 78 129
% within Kategori
Responden 64.6% 98.7% 81.6%

Total Count 79 79 158
% within Kategori
Responden 100.0% 100.0% 100.0%



Chi-Square Tests

Value df

Asymptotic
Significance

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig. (1-
sided)

Pearson Chi-Square 30.789a 1 .000
Continuity Correctionb

28.551 1 .000
Likelihood Ratio 37.196 1 .000
Fisher's Exact Test .000 .000
Linear-by-Linear
Association 30.594 1 .000

N of Valid Cases 158
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14.50.
b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

Value
95% Confidence Interval
Lower Upper

Odds Ratio for Riwayat Kontak
Tetangga/Sejawat (Ada kontak /
Tidak ada kontak)

42.824 5.649 324.644

For cohort Kategori Responden
= Kasus 2.442 1.952 3.056

For cohort Kategori Responden
= Kontrol .057 .008 .393

N of Valid Cases 158

Kepadatan hunian responden * Kategori Responden

Crosstab
Kategori Responden

TotalKasus Kontrol
Kepadatan hunian
responden

Padat (< 10 m2
per orang)

Count 23 16 39
% within Kategori
Responden 29.1% 20.3% 24.7%

Tidak padat (>=
10 m2 per orang

Count 56 63 119
% within Kategori
Responden 70.9% 79.7% 75.3%

Total Count 79 79 158
% within Kategori
Responden 100.0% 100.0% 100.0%



Chi-Square Tests

Value df

Asymptotic
Significance

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig. (1-
sided)

Pearson Chi-Square 1.668a 1 .197
Continuity Correctionb

1.226 1 .268
Likelihood Ratio 1.675 1 .196
Fisher's Exact Test .268 .134
Linear-by-Linear Association 1.658 1 .198
N of Valid Cases 158
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19.50.
b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

Value
95% Confidence Interval
Lower Upper

Odds Ratio for Kepadatan
hunian responden (Padat (< 10
m2 per orang) / Tidak padat (>=
10 m2 per orang)

1.617 .777 3.364

For cohort Kategori Responden
= Kasus 1.253 .907 1.732

For cohort Kategori Responden
= Kontrol .775 .513 1.171

N of Valid Cases 158

Crosstabs Jenis Kelamin dan Kebiasaan Merokok

Jenis Kelamin Responden * Status Merokok Responden Crosstabulation
Status Merokok Responden

TotalMerokok Tidak Merokok
Jenis Kelamin
Responden

Laki-laki Count 69 17 86
% within Status
Merokok
Responden

98.6% 19.3% 54.4%

Perempuan Count 1 71 72
% within Status
Merokok
Responden

1.4% 80.7% 45.6%

Total Count 70 88 158
% within Status
Merokok
Responden

100.0% 100.0% 100.0%



Chi-Square Tests

Value df

Asymptotic
Significance (2-

sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig. (1-
sided)

Pearson Chi-Square 98.728a 1 .000
Continuity Correctionb

95.559 1 .000
Likelihood Ratio 120.928 1 .000
Fisher's Exact Test .000 .000
Linear-by-Linear
Association 98.103 1 .000

N of Valid Cases 158
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 31.90.
b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

Value
95% Confidence Interval
Lower Upper

Odds Ratio for Jenis Kelamin
Responden (Laki-laki /
Perempuan)

288.176 37.328 2224.738

For cohort Status Merokok
Responden = Merokok 57.767 8.226 405.676

For cohort Status Merokok
Responden = Tidak Merokok .200 .131 .307

N of Valid Cases 158

Crosstab Tingkat Pendapatan Keluarga dan Status Gizi

Tingkat Pendapatan Keluarga * Status Gizi Crosstabulation
Status Gizi

TotalKurang Baik
Tingkat Pendapatan

Keluarga

Rendah Count 80 39 119

% within Status Gizi 87.0% 59.1% 75.3%

Tinggi Count 12 27 39

% within Status Gizi 13.0% 40.9% 24.7%

Total Count 92 66 158

% within Status Gizi 100.0% 100.0% 100.0%



Chi-Square Tests

Value df

Asymptotic
Significance (2-

sided)
Exact Sig. (2-

sided)
Exact Sig.
(1-sided)

Pearson Chi-Square 16.051a 1 .000
Continuity Correctionb

14.588 1 .000
Likelihood Ratio 16.042 1 .000
Fisher's Exact Test .000 .000
Linear-by-Linear Association 15.950 1 .000
N of Valid Cases 158
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16.29.
b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

Value
95% Confidence Interval

Lower Upper
Odds Ratio for Tingkat
Pendapatan Keluarga
(Rendah / Tinggi)

4.615 2.115 10.072

For cohort Status Gizi =
Kurang 2.185 1.342 3.556

For cohort Status Gizi =
Baik .473 .340 .660

N of Valid Cases 158

C. Hasil Analisis Data Multivariat

Block 1: Method = Enter

Omnibus Tests of Model Coefficients

Chi-square df Sig.

Step 1 Step 76.789 5 .000

Block 76.789 5 .000

Model 76.789 5 .000



Model Summary

Step -2 Log likelihood

Cox & Snell R

Square

Nagelkerke R

Square

1 142.246a .385 .513

a. Estimation terminated at iteration number 5 because

parameter estimates changed by less than .001.

Classification Tablea

Observed

Predicted

kasus kontrol Percentage

Correctkontrol kasus

Step 1 kasus kontrol kontrol 53 26 67.1

kasus 8 71 89.9

Overall Percentage 78.5

a. The cut value is .500

Variables in the Equation

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

95% C.I.for EXP(B)

Lower Upper

Step 1a Jenis Kelamin(1) .801 .728 1.213 1 .271 2.229 .535 9.278

Tkt Pendptn Kel(1) -.232 .542 .184 1 .668 .793 .274 2.295

Kebiasaan Merokok(1) .087 .740 .014 1 .906 1.091 .256 4.650

Riwayat Kontak TB(1) 2.565 .855 8.999 1 .003 13.004 2.433 69.496

Status_Gizi(1) 2.860 .498 32.945 1 .000 17.459 6.575 46.358

Constant -2.342 .564 17.237 1 .000 .096

a. Variable(s) entered on step 1: Jenis Kelamin, Tkt Pendptn Kel, Kebiasaan Merokok, Riwayat Kontak TB,

Status_Gizi.
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Croscek Data Kasus TB dan Pelatihan Singkat Petugas Pengumpul Data

Lampiran 6

DOKUMENTASI PENELITIAN



Pengumpulan Data Sekunder



Pengumpulan Data Primer







Lampiran 7

CURICULUM VITAE

A. Data Pribadi
1. Nama : NURASIAH MUSA

2. Tempat/Tanggal Lahir : Maros/ 28 September 1980

3. Alamat Sekarang : Jl. Pattene Desa Pa’bentengang

Kec. Marusu Kab. Maros

4. Alamat Asal : Bungku Tengah Kab. Morowali

Prov. Sulawesi Tengah

5. Jenis Kelamin : Perempuan

6. Suku / Bangsa : Makassar / Indonesia

7. Agama : Islam

8. Email : asiahdinkes@gmail.com

9. Nama Orang Tua

a. Ayah : Musa Suhatong

b. Ibu : Sitti Fatimah Abdullah

10. Nama Anggota Keluarga

a. Suami : Muliadi, S.St.Pi

b. Anak : Andi Muhammad Raihan

Andi Qanitah Syifana

B. Riwayat Pendidikan Formal
1. Tamat TK tahun 1986 di TK Aisyiah Bulurokeng Kec. Biringkanaya

Kota Makassar.

2. Tamat SD tahun 1992 di SD INPRES Bulurokeng Kec.

Biringkanaya Kota Makassar.

3. Tamat SLTP tahun 1995 di SMP Buq’atun Mubarakah Gombara

Kec. Biringkanaya Kota Makassar.



4. Tamat SLTA tahun 1998 di SMU Buq’atun Mubarakah Gombara

Kec. Biringkanaya Kota Makassar.

5. Sarjana (S1) tahun 2004 di STIK TAMALATEA Makassar.

C. Pekerjaan dan Riwayat Pekerjaan
1. Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara / PNS

2. NIP : 19800928 200502 2 002

3. Pangkat/Golongan : Pembina / IV.a

4. Unit Kerja : RSUD Morowali Kab. Morowali

Prov. Sulawesi Tengah

5. Riwayat Pekerjaan :

a. Staf P2 Dinas Kesehatan Daerah Kab. Morowali, tahun 2005

– 2012.

b. Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Daerah

Kab. Morowali, tahun 2012 – 2013.

c. Kepala Seksi Pelayanan Anak Nakal dan Tuna Susila Dinas

Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Morowali, tahun

2013 – 2014.

d. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan PKK Badan

Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab. Morowali, tahun

2014 – 2015.

e. Kepala Bidang Penunjang Medik RSUD Morowali, tahun 2015

– 2016.
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