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BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tuberkulosis Paru

1. Etiologi

TB paru merupakan penyakit infeksi kronik dan menular yang erat

kaitanya dengan keadaan lingkungan dan perilaku masyarakat.

Tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium

tuberculosa, mycobacterium bovis serta Mycobacyerium avium, tetapi

lebih sering disebakan oleh Mycobacterium tuberculosa (Ikeu,2007).

Penyakit ini ditularkan melalui udara yaitu percikan ludah, bersin dan

batuk. Penyakit TB paru biasanya menyerang paru akan tetapi dapat

menyerang organ tubuh lain (Aditama, 2002).

Mycobacterium tuberculosis merupakan bakteri berbetuk batang dan

memiliki sifat kusus yaitu tahan terhadap asam pada pewarnaan. Oleh

karena itu disebut pula sebagai bakteri Tahan Asam ( BTA ) (Depkes

RI,2007). Pada tahun 1982 robert Koch mengidentifikasi basil tahan asam

Mycobacterium tuberculosis untuk pertama kali sebagai bakteri penyebab

TB paru (Zulkifli,2007).

2. Epidemiologi TB

Menurut WHO prevalens kasus TB diseluruh dunia tahun 2006 ada 14,4

juta (WHO,2008). Sebagian besar dari kasus TB ini (95%) dan kematianya

(98%) terjadi dinegara-negara berkembang. Diantara mereka 75% berada
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di usia produktif. Karena penduduknya yang padat dan tingginya

prevalensi, 65% dari kasus-kasus TB yang baru dan kematian yang

muncul terjadi diasia (zulkifli,2007).

TB merupakan salah satu masalah kesehatan penting di Indonesia. Selain

itu, Indonesia menduduki peringkat ke-3 negara dengan jumlah penderita

TB terbanyak di dunia setelah India dan China. Jumlah pasien TB di

Indonesia adalah sekitar 5,8 % dari total jumlah pasien TB dunia. Di

Indonesia, diperkirakan setiap tahun terdapat 528.000 kasus TB baru

dengan kematian sekitar 91.000 orang. Angka prevalensi TB di Indonesia

pada tahun 2009 adalah 100 per 100.000 penduduk dan TB terjadi pada

lebih dari 70% usia produktif (Depkes RI,2007).

3. Karakteristik Kuman Tuberkulosa

Di luar tubuh manusia, kuman Mycobacterium tuberculosa hidup baik

pada lingkungan yang lembab akan tetapi tidak tahan terhadap sinar

matahari (Depkes RI, 2002). Mycobacterium tuberculosa mempunyai

panjang 1-4 mikron dan lebar 0,2-0,8 mikron. Kuman ini melayang

diudara dan disebut droplet nuclei (Girsang, 1999). Menurut Atmosukarto

(2000), kuman tuberkulosis dapat bertahan hidup pada tempat yang sejuk,

lembaba, gelap tanpa sinar matahari sampai bertahun-tahun lamanya.

Tetapi kuman tuberkulosis akan mati bila terkena sinar matahari, sabun,

lisol, karbol dan panas api (Atmosukarto & Soewasti, 2000). Menurut

Girsang (1999), kuman tuberkulosis jika terkena cahaya matahari akan

mati dalam waktu 2 jam, selain itu kuman tersebut akan mati oleh tinctura
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iodi selama 5 menit dan juga oleh ethanol 80 % dalam waktu 2 sampai 10

menit serta oleh fenol 5 % dalam waktu 24 jam. Bakteri Mycobacterium

tuberculosa seperti halnya bakteri lain pada umumnya, akan tumbuh

dengan subur pada lingkungan dengan kelembaban yang tinggi. Air

membentuk lebih dari 80 % volume sel bakteri dan merupakan hal

essensial untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup sel bakteri (Gould

& Brooker, 2003). Menurut Nooatmodjo (2003), kelembaban udara yang

meningkat merupakan media yang baik untuk bakteri-bakteri patogen

termasuk tuberkulosis. Menurut Gould & Brooker (2003), bakteri

Mycobacterium tuberculosa memiliki rentang suhu yang disukai.

Mycobacterium tuberculosa merupakan bakteri mesofilik yang tumbuh

subur dalam rentang 25 – 40 C, tetapi akan tumbuh secara optimal pada

suhu 31-37 C (Depkes RI, 1989). Manusia merupakan reservoar untuk

penularan kuman Mycobacterium tuberculosa (Atmosukarto, 2000).

Kuman tuberkulosis menular melalui droplet nuclei. Seorang penderita

tuberkulosis dapat menularkan pada 10-15 orang (Depkes RI, 2002).

4. Cara Penularan

Proses terjadinya infeksi oleh Mycobacterium tuberculosis biasanya secara

inhalasi, sehingga TB Paru merupakan manifestasi klinik yang paling

sering jika dibandingkan organ lain. Penularan penyakit ini sebagian besar

melalui inhalasi basil yang mengandung droplet nuclei.(Zulkifli,2007).

Daya penularan dari seorang penderita ditentukan oleh banyaknya kuman

yang dikeluarkan dari parunya. Makin tinggi derajat positif hasil

pemeriksaan, makin menular. Bila hasil pemeriksaan dahak negatif (tidak
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terlihat kuman), maka penderita tersebut dianggap tidak menular.

Kemungkinan seseorang terinfeksi TB ditentukan oleh konsentrasi droplet

dalam udara dan lamanya menghirup udara tersebut (Depkes RI,2007).

(Depkes RI,2007)
Gambar 2. faktor risiko kejadian TB

Hal penting yang perlu diketahui bahwa tidak semua orang yang terhirup

basil tuberkulosis akan menjadi sakit, walaupun tidak sengaja menghirup

basil tuberkulosis. Risiko orang terinfeksi TB paru untuk menderita TB

paru pada ARTI (Annual Risk of Tuberculosis Infection ) sebesar 1%. Hal

ini berarti diantara 100.000 penduduk rata-rata terjadi 100 penderita TB

paru baru setiap tahu, dimana 50 penderita adalah BTA positif ( Depkes

RI,2007).
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5. Patogenesis

a. Infeksi primer

Infeksi primer terjadi saat seseorang terpapar pertama kali dengan

kuman TB. Adanya infeksi dapat dibuktikan dengan terjadinya

perubahan reaksi tuberkulin dari negatif menjadi positif. Kelanjutan

setelah infeksi primer tergantung dari banyaknya kuman yang masuk

dan besarnya respon daya tahan tubuh.

b. Tuberkulosis Pasca Primer

Tuberkulosis pasca primer biasanya terjadi setelah beberapa bulan atau

tahun infeksi primer, misalnya karena daya tahan tubuh menurun

akibat terinfeksi HIV atau status gizi. Ciri khas dari tuberkulosis pasca

primer adalah kerusakan paru yang luas dengan terjadinya kavitas

(rongga) atau efusi pleura (lewatnya gas pada selaput paru) (Depkes

RI,2007).

6. Gejala-gejala Tuberkulosis

Gejala klinik Tuberkulosis dapat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu gejala

respiratorik (atau gejala organ yang terlibat) dan gejala sistemik.

a. Gejala respiratorik

1. Batuk ≥ 3 minggu

2. Batuk darah

3. Sesak napas

4. Nyeri dada selama lebih dari 3 minggu
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Semua gejala tersebut diatas mungkin disebabkan penyakit lain, tetapi bila

terdapat tanda-tanda yang manapun diatas, dahak perlu dilakukan

pemeriksaan (Crofton,2002).

b. Gejala sistemik

1. Keadaan umum, kadang-kadang keadaan penderita TB paru sangat

kurus, berat badan menurun, tampak pucat atau kemerahan.

2. Demam, penderita TB paru pada malam hari kemungkinan

mengalami kenaikan suhu badan secara tidak teratur

3. Nadi, pada umumnya penderita TB paru meningkat seiring dengan

demam.

4. Dada, seringkali menunjukkan tanda-tanda abnormal. Hal paling

umum adalah krepitasi halus dibagian atas pada satu atau kedua

paru. Adanya suara pernafasan bronchial pada bagian atas kedua

paru yang menimbulkan wheezing terlokalisasi disebabkan oleh

tuberkulosis (crofton, 2002 ).

7. Penemuan TB

Kegiatan penemuan pasien terdiri dari penjaringan suspek, diagnosis,

penentuan klasifikasi penyakit dan tipe pasien. Penemuan pasien

merupakan langkah pertama dalam kegiatan program penanggulangan TB.

Penemuan dan penyembuhan pasien TB menular, secara bermakna akan

dapat menurunkan kesakitan dan kematian akibat TB, penularan TB di

masyarakat dan sekaligus merupakan kegiatan pencegahan penularan TB

yang paling efektif di masyarakat.
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Strategi penemuan yang dilakukan untuk menemukan kasus TB:

a. Penemuan pasien TB dilakukan secara pasif dengan promosi aktif.

Penjaringan tersangka pasien dilakukan di unit pelayanan kesehatan

didukung dengan penyuluhan secara aktif, baik oleh petugas kesehatan

maupun masyarakat, untuk meningkatkan cakupan penemuan

tersangka pasien TB.

b. Pemeriksaan terhadap kontak pasien TB, terutama mereka yang BTA

positif dan pada keluarga anak yang menderita TB yang menunjukkan

gejala sama, harus diperiksa dahaknya.

c. Penemuan secara aktif dari rumah ke rumah, dianggap tidak cost

efektif.

Mengingat prevalensi TB di Indonesia saat ini masih tinggi, maka setiap

orang yang datang ke UPK dengan gejala TB, dianggap sebagai seorang

tersangka (suspek) pasien TB, dan perlu dilakukan pemeriksaan dahak

secara mikroskopis langsung.

8. Diagnosis TB

a. Diagnosa pada orang dewasa

Diagnosis TB paru pada orang dewasa dapat ditegakkan dengan

ditemukannya BTA pada pemeriksaan dahak secara mikroskopis. Hasil

pemeriksaan dinyatakan positif apabila sedikitnya dua dari tiga

spesimen SPS BTA hasilnya positif. Bila hanya 1 spesimen yang

positif perlu diadakan pemeriksaan lebih lanjut yaitu foto rontgen dada

atau pemeriksaan dahak SPS diulang. Kalau hasil rontgen mendukung

TB, maka penderita didiagnosis sebagai penderita TB BTA positif.
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Kalau hasil rontgen tidak mendukung TB, maka pemeriksaan dahak

SPS diulangi. Kalau hasil SPS positif, didiagnosis sebagai penderita

TB BTA positif. Kalau hasil SPS tetap negatif, lakukan pemeriksaan

foto rontgen dada, untuk mendukung TB, didiagnosis TB. Bila hasil

rontgen mendukung TB, didiagnosis sebagai penderita TB BTA

negatif rontgen positif  Bila hasil rontgen tidak mendukung TB,

penderita tersebut bukan TB (Depkes RI,2007)

Gambar 3. Alur Diagnosa TB Paru (Depkes RI,2007)
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b. Diagnosa Pada anak-anak.

Unit Kerja Koordinasi Respirologi PP IDAI telah membuat Pedoman

Nasional Tuberkulosis Anak dengan menggunakan sistem skor

(scoring system), yaitu pembobotan terhadap gejala atau tanda klinis

yang dijumpai. Pedoman tersebut secara resmi digunakan oleh

program nasional penanggulangan tuberkulosis untuk diagnosis TB

anak. Pasien dengan jumlah skor yang lebih atau sama dengan 6 (>6),

harus ditatalaksana sebagai pasien TB dan mendapat OAT (obat anti

tuberkulosis). Bila skor kurang dari 6 tetapi secara klinis kecurigaan

kearah TB kuat maka perlu dilakukan pemeriksaan diagnostik lainnya

sesuai indikasi, seperti bilasan lambung, patologi anatomi, pungsi

lumbal, pungsi pleura, foto tulang dan sendi, funduskopi, CT-Scan,

dan lain lainnya.

Parameter 0 1 2 3
Kontak TB Tidak

jelas
Laporan
keluarga,
BTA negatif
atau tidak
tahu, BTA
tidak jelas

BTA positif

Uji
tuberkulin

Negatif Positif (≥10
mm,atau ≥5
mm pada
keadaan
imunosupresan

Berat
badan/keadaa
n gizi

Bawah garis
merah(KMS)
atau BB/U
<80%

Klinis gizi
buruk
(BB/U)<60%

Demam tanpa
sebak jelas

≥ 2 minggu

Batuk ≥3 minggu
Pembesaran
kelenjar limfe
coli, aksila,

≥ 1 cm,
jumlah >1,
tidak nyeri
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inguinal
Pembengkak
an tulang tau
sendi
panggul,
lutut, falang

Ada
pembengkaka
n

Foto toraks Normal
/tidak
jelas

Kesan TB

Tabel 1. Skor diagnosis TB pada anak-anak

Catatan :
 Diagnosa dengan sistem skoring ditegakkan oleh dokter
 Batuk dimasukan dalam skor setelah disingkirkan penyebab

batuk kronik lainya seperti asma, sinusitis dll
 Jika dijumpai skropuloderma ( TB pada kelenjar dan kulit ),

pasien dapat langsung didiagnosa TB
 Berat badan dinilai saat pasien datang
 Foto torak bukan alat dignostik utama pada anak
 Semua anak dengan reaksi cepat BCG harus segera dievaluasi

dengan sistem skoring TB anak
 Anak didiagnosa tb jika skor ≥ 6

9. Klasifikasi penyakit

a. Tuberkulosis Paru

Tuberkulosis Paru adalah tuberkulosis yang menyerang jaringan paru,

tidak termasuk pleura (selaput paru). Berdasarkan hasil pemeriksaan

dahak, TBC paru dibagi dalam:

i. Tuberkulosis Paru BTA positif

 sekurang-kurangnya 2 dari 3 spesimen dahak SPS hasilnya

BTA positif.

 1 spesimen dahak SPS hasilnya BTA positif dan foto rontgen

dada menunjukkan gambaran tuberkulosis aktif.

ii. Tuberkulosis Paru BTA negatif
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Pemeriksaan 3 spesimen dahak SPS hasilnya BTA negative dan

foto rontgen dada menunjukkan gambaran tuberculosis aktif. TBC

paru BTA negatif rontgen positif dibagi berdasarkan tingkat

keparahan penyakitnya, yaitu bentuk berat ringan. Bentuk berat

bila gambaran foto rontgen dada memperlihatkan gambaran

kerusakan paru yang luas, dan atau keadaan umum penderita

buruk.

b. Tuberkulosis Ekstra Paru

Tuberkulosis yang menyerang organ tubuh lain selain paru. TB ekstra

paru dibagi berdasarkan pada tingkat keparahan penyakitnya, yaitu:

1. TBC ekstra paru ringan

2. TBC ekstra paru berat (Depkes RI,2007).

10. Tipe Penderita

Tipe penderita ditentukan berdasarkan riwayat pengobatan sebelumnya.

Ada beberapa tipe penderita yaitu:

a. Kasus Baru

Adalah penderita yang belum pernah diobati dengan Obat Anti

Tuberkulosis (OAT) atau sudah menelan OAT kurang dari satu bulan

(30 dosis harian).

b. Kambuh (relaps)

Adalah penderita tuberkulosis yang sebelumnya pernah mendapatkan

pengobatan tuberkulosis dan telah dinyatakan sembuh, kemudian

kembali lagi berobat dengan hasil pemeriksaan dahak BTA positif.
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c. Pindahan (Transfer In)

Adalah penderita yang sedang mendapat pengobatan di suatu

kabupaten lain dan kemudian pindah berobat ke kabupaten ini.

Penderita pindahan tersebut harus membawa surat rujukan atau pindah.

d. Setelah lalai (pengobatan setelah default/dropout)

Adalah penderita yang sudah berobat paling kurang 1 bulan, dan

berhenti 2 bulan atau lebih, kemudian datang kembali berobat.

Umumnya penderita tersebut kembali dengan hasil pemeriksaan dahak

BTA positif.

e. Lain-lain

1. Gagal

adalah penderita BTA positif yang masih tetap positif pada akhir

bulan ke-5 (satu bulan sebelum akhir pengobatan) atau lebih. atau

penderita BTA negatif rontgen positif menjadi BTA positif pada

akhir bulan ke-2 pengobatan.

2. Kasus Kronis

Adalah penderita dengan hasil pemeriksaan masih BTA positif

setelah selesai pengobatan ulang kategori 2.

11. Pengobatan Tuberkulosis

Pengobatan TB bertujuan untuk menyembuhkan pasien, mencegah

kematian, mencegah kekambuhan, memutuskan rantai penularan dan

mencegah terjadinya resistensi kuman terhadap OAT (Obat Anti TB).
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12. Panduan OAT di Indonesia

Panduan OAT yang digunakan oleh program nasional penanggulangan

tuberkulosis di Indonesia:

Kategori I
2(HRZE)/4(HR)3

 Pasien baru TB BTA positif
 Pasien TB paru BTA negatif foto toraks

positif
 Pasien TB ekstra paru

Kategori II
2(HRZE)S/(HRZE)/5(HR)3E3

 Pasien kambuh
 Pasien gagal
 Pasien dengan pengobtan setelah putus

obat
Kategori Anak
2HRZ/4HR

 Untuk pasien TB anak

Tabel 3 panduan OAT (Depkes RI,2007)

13. Hasil pengobatan dan tindak lanjut

Hasil pengobatan seorang penderita dapat dikategorikan sebagai:

a. Sembuh

Bila penderita telah menyelesaikan pengobatannya secara lengkap, dan

pemeriksaan ulang dahak (follow-up) paling sedikit 2 (dua) kali

Jenis OAT Sifat
Dosis yang direkomendasikan

(mg/kg)
Harian 3 x seminggu

Isoniazid (H) Bakterisid
5

(4-6)
10

(8-12)

Rifampicin (R) Bakterisid
10

(8-12)
10

(8-12)

Pyrazinamide (Z) Bakterisid
25

(20-30)
35

(30-40)

Streptomycin (S) Bakterisid
15

(12-18)
15

(12-18)

Ethambutol (E) Bakteriostatik
15

(15-20)
30

(20-35)

Tabel 2. Jenis,sifat dan dosis OAT
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berturut-turut hasilnya negatif (yaitu pada AP dan atau sebulan

sebelum AP, dan pada satu pemeriksaan follow-up sebelumnya).

b. Pengobatan lengkap

Adalah penderita yang telah menyelesaikan pengobatannya secara

lengkap tapi tidak ada hasil pemeriksaan ulang dahak 2 kali berturut-

turut negatif. Seharusnya terhadap semua penderita BTA positif harus

dilakukan pemeriksaan ulang dahak.

c. Meninggal

Adalah penderita yang dalam pengobatan diketahui meninggal karena

sebab apapun.

d. Pindah

Adalah penderita yang pindah berobat ke daerah kabupaten / kota lain.

e. Defaulted atau Drop out

Adalah penderita yang tidak mengambil obat 2 bulan berturut-turut

atau lebih sebelum masa pengobatannya selesai.

f. Gagal

Penderita BTA positif yang hasil pemeriksaan dahaknya tetap positif

atau kembali positif pada satu bulan sebelum akhir pengobatan atau

pada akhir pengobatan. Penderita BTA negatif yang hasil pemeriksaan

dahaknya pada akhir bulan ke-2 menjadi positif. (Depkes RI,2007)
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B. Kondisi Lingkungan Rumah

1. Pengertian Lingkungan

Menurut HL Blum (Notoatmodjo, 1997), penularan penyakit dipengaruhi

oleh beberapa faktor yang salah satunya adalah faktor lingkungan.

Lingkungan adalah segala sesuatu baik fisik, biologis, maupun sosial yang

berada di sekitar manusia serta pengaruh-pengaruh luar yang

mempengaruhi kehidupan dan perkembangan manusia (lennihan dan

Fletter, 1989). Unsur-unsur lingkungan adalah sebagai berikut:

a. Lingkungan Fisik

Lingkungan fisik adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia

yang bersifat tidak bernyawa, misalnya air, tanah, kelembaban udara,

suhu, angin, rumah dan benda mati lainnya.

b. Lingkungan Biologis

Lingkungan biologis adalah segala sesuatu yang bersifat hidup seperti

tumbuhtumbuhan, hewan, termasuk mikroorganisme.

c. Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial adalah segala sesuatu tindakan yang mengatur

kehidupan manusia dan usaha-usahanya untuk mempertahankan

kehidupan, seperti pendidikan pada tiap individu, rasa tanggung jawab,

pengetahuan keluarga, jenis pekerjaan, jumlah penghuni dan keadaan

ekonomi.
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2. Lingkungan Rumah

Lingkungan rumah adalah segala sesuatu yang berada di dalam rumah

(Walton, 1991). Lingkungan rumah terdiri dari lingkungan fisik yaitu

ventilasi, suhu, kelembaban, lantai, dinding serta lingkungan sosial yaitu

kepadatan penghuni. Lingkungan rumah menurut WHO adalah suatu

struktur fisik dimana orang menggunakannya untuk tempat berlindung.

Lingkungan dari struktur tersebut juga semua fasilitas dan pelayanan yang

diperlukan, perlengkapan yang berguna untuk kesehatan jasmani dan

rohani serta keadaan sosial yang baik untuk keluarga dan individu.

Lingkungan rumah yang sehat dapat diartikan sebagai lingkungan yang

dapat memberikan tempat untuk berlindung atau bernaung dan tempat

untuk bersitirahat serta dapat menumbuhkan kehidupan yang sempurna

baik fisik, psikologis maupun sosial (Lubis, 1989).

Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau

hunian dan sarana pembinaan keluarga. Sedangkan berdasarkan keputusan

Menteri Kesehatan RI Nomor 829/Menkes/SK/VII/1989, dijelaskan

penyehatan perumahan adalah upaya untuk mengelola rumah yang

memenuhi persyaratan kesehatan sehingga terwujudnya mutu rumah yang

cukup sehat dan layak huni serta tidak menimbulkan gangguan kesehatan.

Menurut APHA (American Public Health Assosiation), lingkungan rumah

yang sehat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
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a. Memenuhi kebutuhan fisiologis

1. Suhu ruangan, yaitu dalam pembuatan rumah harus diusahakan

agar kontruksinya sedemikian rupa sehingga suhu ruangan tidak

berubah banyak dan agar kelembaban udara dapat dijaga jangan

sampai terlalu tinggi dan terlalu rendah. Untuk ini harus

diusahakan agar perbedaan suhu antara dinding, lantai, atap dan

permukaan jendela tidak terlalu banyak.

2. Harus cukup mendapatkan pencahayaan baik siang maupun

malam. Suatu ruangan mendapat penerangan pagi dan siang hari

yang cukup yaitu jika luas ventilasi minimal 10 % dari jumlah luas

lantai.

3. Ruangan harus segar dan tidak berbau, untuk ini diperlukan

ventilasi yang cukup untuk proses pergantian udara.

4. Harus cukup mempunyai isolasi suara sehingga tenang dan tidak

terganggu oleh suara-suara yang berasal dari dalam maupun dari

luar rumah.

5. Harus ada variasi ruangan, misalnya ruangan untuk anak-anak

bermain, ruang makan, ruang tidur, dll.

6. Jumlah kamar tidur dan pengaturannya disesuaikan dengan umur

dan jenis kelaminnya. Ukuran ruang tidur anak yang berumur

kurang dari lima tahun minimal 4,5 m³, artinya dalam satu ruangan

anak yang berumur lima tahun ke bawah diberi kebebasan

menggunakan volume ruangan 4,5 m³ (1,5 x 1 x3 m³) dan diatas

lima tahun menggunakan ruangan 9 m³ (3 x 1 x 3 m³).
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b. Perlindungan terhadap penularan penyakit

1. Harus ada sumber air yang memenuhi syarat, baik secara kualitas

maupun kuantitas, sehingga selain kebutuhan untuk makan dan

minum terpenuhi, juga cukup tersedia air untuk memelihara

kebersihan rumah, pakaian dan penghuninya.

2. Harus ada tempat menyimpan sampah dan WC yang baik dan

memenuhi syarat, juga air pembuangan harus bisa dialirkan dengan

baik.

3. Pembuangan kotoran manusia dan limbah harus memenuhi syarat

kesehatan, yaitu harus dapat mencegah agar limbah tidak meresap

dan mengkontaminasi permukaan sumber air bersih. Tempat

memasak dan tempat makan hendaknya bebas dari pencemaran dan

gangguan binatang serangga dan debu.

4. Harus ada pencegahan agar vektor penyakit tidak bisa hidup dan

berkembang biak di dalam rumah, jadi rumah dalam kontruksinya

harus rat proof, fly fight, mosquito fight.

5. Harus ada ruangan udara (air space) yang cukup.

6. Luas kamar tidur minimal 8,5 m³ per orang dan tinggi langit-langit

minimal 2.75 meter.
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a. Ventilasi Rumah

Ventilasi adalah usaha untuk memenuhi kondisi atmosfer yang

menyenangkan dan menyehatkan manusia (Lubis, 1989). Berdasarkan

kejadiannya, maka ventilasi dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu:

1. Ventilasi alam.

Ventilasi alam berdasarkan pada tiga kekuatan, yaitu: daya difusi dari

gas-gas, gerakan angin dan gerakan massa di udara karena perubahan

temperatur. Ventilasi alam ini mengandalkan pergerakan udara bebas

(angin), temperatur udara dan kelembabannya. Selain melalui jendela,

pintu dan lubang angin, maka ventilasi pun dapat diperoleh dari

pergerakan udara sebagai hasil sifat porous dinding ruangan, atap dan

lantai.

2. Ventilasi buatan

Pada suatu waktu, diperlukan juga ventilasi buatan dengan

menggunakan alat mekanis maupun elektrik. Alat-alat tersebut

diantarana adalah kipas angin exhauster dan AC (air conditioner).

Persyaratan ventilasi yang baik adalah sebagai berikut:

1. Luas lubang ventilasi tetap minimal 5 % dari luas lantai ruangan,

sedangkan luas lubang ventilasi insidentil (dapat dibuka dan ditutup)

minimal 5 % dari luas lantai. Jumlah keduanya menjadi 10% dari luas

lantai ruangan.

2. Udara yang masuk harus bersih, tidak dicemari asap dari sampah atau

pabrik, knalpot kendaraan, debu dan lain-lain.
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3. Aliran udara diusahakan cross ventilation dengan menempatkan

lubang ventilasi berhadapan antar dua dinding. Aliran udara ini jangan

sampai terhalang oleh barangbarang besar, misalnya lemari, dinding,

sekat dan lain-lain.

Secara umum, penilaian ventilasi rumah dengan cara membandingkan

antara luas ventilasi dan luas lantai rumah, dengan menggunakan Role

meter. Menurut indikator pengawasan rumah, luas ventilasi yang

memenuhi syarat kesehatan adalah  10% luas lantai rumah dan luas

ventilasi yang tidak memenuhi syarat kesehatan adalah < 10% luas lantai

rumah (Depkes RI, 1989). Rumah dengan luas ventilasi yang tidak

memenuhi syarat kesehatan akan membawa pengaruh bagi penghuninya.

Menurut Azwar (1990) dan Notoatmodjo (2003), salah satu fungsi

ventilasi adalah menjaga aliran udara di dalam rumah tersebut tetap segar.

Luas ventilasi rumah yang < 10 % dari luas lantai (tidak memenuhi syarat

kesehatan) akan mengakibatkan berkurangnya konsentrasi oksigen dan

bertambahnya konsentrasi karbondioksida yang bersifat racun bagi

penghuninya. Disamping itu, tidak cukupnya ventilasi akan menyebabkan

peningkatan kelembaban ruangan karena terjadinya proses penguapan

cairan dari kulit dan penyerapan. Kelembaban ruangan yang tinggi akan

menjadi media yang baik untuk tumbuh dan berkembang biaknya bakteri-

bakteri patogen termasuk kuman tuberkulosis. Selain itu, fungsi kedua

ventilasi adalah untuk membebaskan udara ruangan dari bakteri-bakteri,

terutama bakteri patogen seperti tuberkulosis, karena di situ selalu terjadi
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aliran udara yang terus menerus. Bakteri yang terbawa oleh udara akan

selalu mengalir (Notoatmodjo, 2003).

b. Pencahayaan Rumah

Pencahayaan alami ruangan rumah adalah penerangan yang bersumber

dari sinar matahari (alami), yaitu semua jalan yang memungkinkan untuk

masuknya cahaya matahari alamiah, misalnya melalui jendela atau genting

kaca (Depkes RI, 1989; Notoatmodjo, 2003). Cahaya berdasarkan

sumbernya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Cahaya Alamiah

Cahaya alamiah yakni matahari. Cahaya ini sangat penting, karena

dapat membunuh bakteri-bakteri patogen di dalam rumah, misalnya

kuman TB (Notoatmodjo, 2003). Oleh karena itu, rumah yang cukup

sehat seyogyanya harus mempunyai jalan masuk yang cukup (jendela),

luasnya sekurang-kurangnya 15 % - 20 %. Perlu diperhatikan agar

sinar matahari dapat langsung ke dalam ruangan, tidak terhalang oleh

bangunan lain. Fungsi jendela disini selain sebagai ventilasi, juga

sebagai jalan masuk cahaya. Selain itu jalan masuknya cahaya alamiah

juga diusahakan dengan genteng kaca.

2. Cahaya Buatan

Cahaya buatan yaitu cahaya yang menggunakan sumber cahaya yang

bukan alamiah, seperti lampu minyak tanah, listrik, api dan lain-lain.

Kualitas dari cahaya buatan tergantung dari terangnya sumber cahaya
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(brightness of the source). Pencahayaan buatan bisa terjadi dengan 3

cara, yaitu direct, indirect, semi direct atau general diffusing.

Secara umum pengukuran pencahayaan terhadap sinar matahari adalah

dengan menggunakan lux meter, yang diukur ditengah-tengah ruangan,

pada tempat setinggi < 84 cm dari lantai, dengan ketentuan tidak

memenuhi syarat kesehatan bila < 50 lux atau > 300 lux, dan memenuhi

syarat kesehatan bila pencahayaan rumah antara 50-300 lux. Menurut

Lubis dan Notoatmodjo (2003), cahaya matahari mempunyai sifat

membunuh bakteri, terutama kuman mycobacterium tuberculosa.

Menurut Depkes RI (2002), kuman tuberkulosa hanya dapat mati oleh

sinar matahari langsung. Oleh sebab itu, rumah dengan standar

pencahayaan yang buruk sangat berpengaruh terhadp kejadian

tuberkulosis. Menurut Atmosukarto dan Soeswati (2000), kuman

tuberculosis dapat bertahan hidup pada tempat yang sejuk, lembab dan

gelap tanpa sinar matahari sampai bertahun-tahun lamanua, dan mati bila

terkena sinar matahari, sabun, lisol, karbol dan panas api. Menurut Girsang

(1999), kuman mycobacterium tuberculosa akan mati dalam waktu 2 jam

oleh sinar matahari; oleh tinctura iodii selama 5 menit dan juga oleh

ethanol 80% dalam waktu 2-10 menit serta mati oleh fenol 5% dalam

waktu 24 jam. Menurut Atmosukarto & Soeswati (2000), rumah yang

tidak masuk sinar matahari mempunyai resiko menderita tuberkulosis 3-7

kali dibandingkan dengan rumah yang dimasuki sinar matahari.
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c. Kepadatan Penghuni Rumah

Kepadatan penghuni adalah perbandingan antara luas lantai rumah dengan

jumlah anggota keluarga dalam satu rumah tinggal (Lubis, 1989).

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. Untuk perumahan

sederhana, minimum 10 m²/orang. Untuk kamar tidur diperlukan

minimum 3 m²/orang. Kamar tidur sebaiknya tidak dihuni > 2 orang,

kecuali untuk suami istri dan anak dibawah dua tahun. Apabila ada

anggota keluarga yang menjadi penderita penyakit tuberkulosis sebaiknya

tidak tidur dengan anggota keluarga lainnya. Secara umum penilaian

kepadatan penghuni dengan menggunakan ketentuan standar minimum,

yaitu kepadatan penghuni yang memenuhi syarat kesehatan diperoleh dari

hasil bagi antara luas lantai dengan jumlah penghuni 10 m²/orang dan

kepadatan penghuni tidak memenuhi syarat kesehatan bila diperoleh hasil

bagi antara luas lantai dengan jumlah penghuni 10 m²/orang (Lubis, 1989).

Kepadatan penghuni dalam satu rumah tinggal akan memberikan pengaruh

bagi penghuninya. Luas rumah yang tidak sebanding dengan jumlah

penghuninya akan menyebabkan perjubelan (overcrowded). Hal ini tidak

sehat karena disamping menyebabakan kurangnya konsumsi oksigen, juga

bila salah satu anggota keluarga terkena penyakit infeksi, terutama

tuberkulosis akan mudah menular kepada anggota keluarga yang lain

(Lubis, 1989; Notoatmodjo, 2003). Menurut penelitian Atmosukarto dari

Litbang Kesehatan (2000), didapatkan data bahwa :
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1. rumah tangga yang penderita mempunyai kebiasaan tidur dengan balita

mempunyai resiko terkena TB 2,8 kali dibanding dengan yang tidur

terpisah.

2. Tingkat penularan TB di lingkungan keluarga penderita cukup tinggi,

dimana seorang penderita rata-rata dapat menularkan kepada 2-3 orang

di dalam rumahnya

3. besar resiko terjadinya penularan untuk rumah tangga dengan

penderita lebih dari 1 orang adalah 4 kali dibanding rumah tangga

dengan hanya 1 orang penderita TB.

d. Lantai Rumah

Kualitas tanah pada perumahan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Timbal (Pb) maksimal 300 mg/kg

2. Arsenik total maksimal 100 mg/kg

3. Cadmium (Cd) maksimal 20 mg/kg dan

4. Benzopyrene maksimal 1 mg/kg ( Depkes RI,2005)

Komposisi tanah tergantung kepada proses pembentukan, iklim, jenis

tumbuhan yang ada, suhu, air yang ada. Tanah merupakan sumber daya

alam yang mengandung bahan organik dan anorganik yang mampu

mendukung hara dan air yang perlu ditambah untuk pengganti yang habis

dipakai (Tonny,2009). lantai tanah memeliki peran terhadap proses

kejadian TBC Paru melalui kelembaban ruangan, karena lantai tanah

cenderung menimbulkan kelembaban. Lantai dari tanah stabilisasi atau

batu bata biasanya langsung diletakkan di atas tanah asli sehinga menjadi

lembab. Maka perlu dilapisi dengan satu lapisan semen yang kedap air.
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Rumah dengan lantai tanah akan menyebabkan kondisi lembab, pengap,

yang akan memperpanjang masa viabilitas atau daya tahan hidup kuman

TBC dalam lingkungan. Pada akhirnya akan meyebabkan potensi

penularan TBC menjadi lebih besar. (Fahmi, 2005).


