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 Penyakit Tuberkulosis paru merupakan masalah utama kesehatan 

masyarakat. Laporan WHO tahun 2006 menyebutkan bahwa Indonesia sebagai 

negara ketiga di dunia setelah India dan Cina dengan jumlah pasien baru 539.000 

dengan kematian 101.000 setiap tahunnya. Di kelurahan Bandarharjo tahun 2010 

ditemukan 41 kasus TB BTA positif. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian 

ini adalah faktor lingkungan rumah yang berhubungan dengan kejadian TB paru 

di wilayah kerja puskesmas Bandarharjo kota Semarang. 

 Jenis penelitian ini adalah survei analitik dengan rancangan pendekatan 

kasus kontrol. Responden dalam penelitian ini adalah 30 orang penderita TB paru 

dan 30 orang bukan penderita TB paru yang diperoleh dengan menggunakan 

teknik purposive sampling. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

luxmeter, rollmeter, higrometer dan kuesioner. Analisis data dilakukan secara 

univariat dan bivariat menggunakan uji chi square dan Odds Ratio (OR). 

 Dari hasil penelitian didapatkan bahwa variabel yang berhubungan dengan 

kejadian TB paru adalah luas ventilasi ruang tamu (p=0,02, OR=3,5), 

pencahayaan ruang tamu (p=0,02, OR=7,87), pencahayaan ruang keluarga 

(p=0,00, OR=21,5), pencahayaan ruang tidur (p=0,00, OR=11,7), jenis dinding 

(p=002, OR=4,5), kelembaban ruang tamu (p=0,00, OR=13), kelembaban ruang 

keluarga (p=0,00, OR=28,5), kelembaban ruang tidur (p=0,00, OR=13,14). 

Sedangkan variabel yang tidak berhubungan dengan kejadian TB paru adalah 

jenis lantai (p=0,37), kepadatan hunian ruang tidur (p=0,05, OR=2,87), ventilasi 

ruang keluarga (p=1), dan ventilasi ruang tidur (p=0,75). 

 Saran yang diberikan kepada masyarakat adalah dalam pengaturan 

kontruksi rumah lebih memperhatikan masalah jenis lantai agar tidak 

meningkatkan kelambaban, luas ventilasi dan pengaturannya agar sinar matahari 

dapat masuk dan sirkulasi udara segar, luas ruangan kamar tidur disesuaikan 

dengan jumlah penghuninya. 
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