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Abstract 

Pulmonary tuberculosis is an infectious disease caused by Microbacterium 
tuberculosis, also known as Acid Resistant Bacteria (BTA). The incidence of BTA (+) 
pulmonary tuberculosis in Rejosari Health Center ranks first in 21 Community Health 
Centers in Pekanbaru City, 2018 data is 136 cases. This study aims to determine the 
risk factors for pulmonary tuberculosis BTA (+) in the working area of rejosari 
Community Health Center in 2018. This type of research is quantitative analytic with 
a case control design. Research location at Rejosari Community Health Center. The 
population is the community who have treated at the Rejosari Community Health 
Center as many as 3,325 people. The study sample was 110 people. Case group 55 
people and control 55 people. The sampling technique uses purposive sampling. The 
measuring instrument used in data collection is a questionnaire and checklist. Data 
analysis with univariate and bivariate (chi-square). The results show that knowledge 
is low (p-value = 0.034) contact history (p-value = 0.005) occupancy density (p-value = 
0.034) is a risk factor for pulmonary tuberculosis BTA (+). It is expected that P2M 
especially tuberculosis program holders and health promotion departments will 
increase promotive and preventive measures, activate cadres for prevention and 
transmission of pulmonary tuberculosis BTA (+), and collaborate with the Pekanbaru 
City Health Department for the availability of information media for prevention of 
pulmonary tuberculosis BTA (+). 
Keywords: Tuberculosis, Risk Factors, Rejosari Community Health Center 

 
PENDAHULUAN 

Tuberkulosis adalah penyakit yang menular akut maupun kronis yang 
terutama menyerang paru, yang disebabkan oleh bakteri tahan asam (BTA) 
yang bersifat batang gram positif (Mycobacterium tuberculosis).Basil Tahan 

Asam Positif adalah nama lain dari M. Tuberculosisyaitusuatu kuman 
berbentuk batang yang tahan terhadap pencucian alkohol asam padasaat 

dilakukan pewarnaan. Basil Tahan Asam Positif menyebabkan suatu 
penyakit infeksi menular danmematikan yang biasa disebut tuberkulosis. 

Epidemiologi sumber infeksi Mycobacterium Tuberculosis yang paling sering 
ialah manusia yang mengeksresikan basil tuberkel dalam jumlah banyak 
dari saluran napas. (Kemenkes RI 2011). 

Jumlah kasus baru tuberkulosis paru di Indonesia sebanyak 420.994 kasus 
pada tahun 2017. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah kasus baru 

tuberkulosis paru BTA (+)  tahun 2017 pada laki-laki 1,4 kali lebih besar 
dibandingkan pada perempuan. Bahkan berdasarkan dari survei prevalensi 
tuberkulosis paru prevalensi pada laki-laki 3 kali lebih tinggi dibandingkan 

pada perempuan. Begitu juga yang terjadi dengan negara-negara lain. Hal 
ini terjadi kemungkinan karena laki-laki lebih terpapar pada fakto risiko 
tuberkulosis paru BTA (+) misalnya merokok dan kurangnya 

ketidakpatuhan minum obat. Dari survei ini menemukan bahwa dari 
seluruh responden laki-laki yang merokok sebanyak 68,5% dan hanya 3,7% 

responden perempuan yang merokok.(KemenkesRI 2018) 
Provinsi Riau menduduki peringkat kesepuluh dengan jumlah penemuan 
kasus baru tuberkulosisparu BTA (+) di Indonesia di bawah Jawa Barat, 
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Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, DKI Jakarta dengan jumlah 

203.348 (122.793 laki-laki, 80.555 wanita) kasus. Pada tahun 2018 jumlah 
kasus tubrkulosis paru BTA (+) Provinsi Riau terbanyak terdapat di Kota 

Pekanbaru sebesar 1.839(Kemenkes RI 2018) 
Tahun 2018 dari hasil kegiatan dan pencatatan serta pelaporan yang 
diperoleh penemuan tuberkulosis paru BTA (+)di kota Pekanbaru mencapai 

39% (Belum lengkap) sedangkan target dari Kementerian Kesehatan 
Republik Indonesia target penemuan penderita tuberkulosis paru BTA (+) 

adalah 90%. Kabupaten/Kota data suspek dan penemuan tuberkulosis paru 
BTA (+) adalah Pekanbaru target penemuan kasus 4.736 yang terealisasi 
1.839 kasus (39%), Kampar target penemuan kasus 2.465 yang terealisasi 

1.079 kasus (44%), Rokan Hilir target penemuan kasus 2.113 yang 
terealisasi 974 kasus (46%), Rokan Hulu target penemuan kasus 1.863 yang 
terealisasi 928 kasus (50%), Pelalawan target penemuan kasus 1.399 yang 

terealisasi 730 kasus (52%). Pada tahun 2017 jumlah kasus baru 
tuberkulosis paru BTA (+) 5.785 kasus meningkat pada tahun 2018 yaitu 

8.651 kasus (39%). (Dinkes Prov Riau 2018) 
Puskesmas Rejosari merupakan salah satu puskesmas dengan tingkat 
penderita tuberkulosis paru BTA (+) yang tinggi di Kota Pekanbaru. 

Puskesmas Rejosari menempati urutan ke- 1 Puskesmas dengan tingkat 
kejadian tuberkulosis paru BTA (+) dari 21 Puskesmas di Kota Pekanbaru. 

Pada tahun 2018 Puskesmas Rejosari masih menempati urutan paling tinggi 
untuk kasus tuberkulosis paru BTA (+) dengan jumlah kasus 136. (Dinkes 
Kota Pekanbaru 2018). 

Berdasarkan hasil survei awal yang dilakukan di Puskesmas Rejosari, 
menyatakan wilayah kerja Puskesmas ini mencakup 7 kelurahan yaitu: 
Rejosari, bambu kuning, bencah lesung, industri tenayan, sialang sakti, 

tuah negeri dan melebung, untuk kelurahan dengan jumlah pasien 
terbanyak yaitu di kelurahan bencah lesung dan Rejosari. Jumlah 

penduduk wilayah kerja Puskesmas Rejosari yaitu 101.981 jiwa, jumlah 
laki-laki 52.317 jiwa dan perempuan 49.664 jiwa. Terdapat 65 RW dan RT 
251, dengan jumlah KK yaitu 27.252 KK. Hasil wawancara dengan 

pemegang program tuberkulosis di Puskesmas Rejosari, pengetahun pasien 
tentang tuberkulosis, penularan serta pencegahannya masih rendah. 

Penularan bakteri tuberkulosis paru BTA (+) melalui riwayat kontak, baik 
riwayat kontak serumah ataupun di luar rumah dengan penderita 
tuberkulosis paru BTA (+). Kepadatan hunian yang semakin padat penghuni 

rumah maka semakin cepat udara didalam rumah mengalami pencemaran 
dan akan sangat baik untuk perkembangan kuman microbacterium 
tuberculosis. Sebagian rumah pasien memiliki ventilasi yang kecil atau 
tertutup oleh gorden, cahaya matahari tidak masuk dan rumah menjadi 
lembab sehingga kuman tuberkulosis paru dapat bertahan di udara dan 

dapat terhirup. Pada tahun 2018 ada 1 pasien tuberkulosis paru BTA (+) 
meninggal dunia. 

 
METODE 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuntitatif dengan studi analitik 

yang bersifat observasional dengan menggunakan case control, dilaksanakan 
di Puskesmas Rejosari Kota Pekanbaru, yaitu pada bulan Juli 2019. 

Populasi kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah pasien yang 
menderita tuberkulosis paru BTA (+) di wilayah kerja Puskesmas Rejosari 
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tahun 2018 berjumlah 136 orang. Populasi kontrol yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah responden yang tidak menderita tuberkulosis paru BTA 
(+) di wilayah kerja Puskesmas Rejosari tahun 2018 berjumlah 3.325 

orang.Sampel kasus dalam penelitian ini adalah sebagian pasien yang 
menderita tuberkulosis paru BTA (+) di wilayah kerja Puskesmas Rejosari 
tahun 2018 yang tercatat di rekam medis. Sampel kontrol adalah sebagian 

responden yang tidak menderita tuberkulosis paru BTA (+) di wilayah kerja 
Puskesmas Rejosari tahun 2018. Dalam penelitian ini digunakan 

perbandingan kasus dan kontrol 1:1 sehingga besar sampel untuk 
penelitian ini 110 dimana sebanyak 55 kasus dan 55 kontrol. Teknik 
pengambilan sampel pada penelitian ini baik sampel kasus maupun sampel 

kontrol dilakukan secara purposive sampling.Jenis data yang digunakan 
adalah data primer dan data sekunder. Cara pengumpulan data dilakukan 

dengan observasi dan wawancara dengan menggunakan alat pengumpulan 
data yaitu kuesioner. Analisis data penelitian ini adalah analisis univariat 
dan analisis bivariat dengan menggunakan uji chi square. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Univariat  
 
Tabel 1 Resume Univariat Analisis Faktor Resiko Kejadian Tuberkulosis Paru BTA (+) Di 

Wilayah Kerja Puskesmas Rejosari Tahun 2018 

 
Berdasarkan tabel  di atas diketahui responden kasus dengan pengetahuan 
rendah berjumlah 37 orang (67,3%), sedangkan responden kontrol 

berjumlah 25 orang (45,5%),   responden kasus dengan perilaku merokok 
berjumlah 30 orang (54,5%), sedangkan responden kontrol berjumlah 32 

orang (58,2%), responden kasus dengan riwayat kontak berjumlah 26 orang 
(47,3%), sedangkan responden kontrol berjumlah 11 orang (20,0%), 
responden kasus dengan kepadatan hunia tidak sesuai syarat berjumlah 30 

orang (54,5%), sedangkan responden kontrol berjumlah 18 orang (32,7%).  
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Hasil Analisis Bivariat 

Hubungan Pengetahuan dengan Kejadian Tuberkulosis Paru BTA (+) 
 
Tabel 2 Hubungan Pengetahuan dengan Kejadian Tuberkulosis Paru BTA (+) Di Wilayah 
kerja Puskesmas Rejosari Tahun 2018 

 
 
Berdasarkan tabel 1 di atas menunjukkan dari 55 kasus 37 responden 

(67,3%) dengan pengetahaun rendah, dan dari 55 kontrol 25 responden 
(45,5%) dengan pengetahuan rendah. 
Hasil uji statistik menggunakan Chi square diperoleh nilai P value = 0,034 
<ɑ0,05, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan dengan 

kejadian tubekulosis paru BTA (+). Dari hasil analisis diperoleh OR = 2,467 

(1,138- 5,348). Artinya responden dengan pengetahuan rendah lebih 
berisiko 2,4 kali terkena tubekulosis paru BTA (+) dibandingkan responden 
dengan pengetahuan tinggi. 

Pengetahuan merupakan domain penting untuk terbentuknya perilaku. 
Perilaku manusia sebenarnya merupakan refleksi dari berbagai kejiwaan, 
seperti pengetahuan dan sikap. Pengetahuan yang baik diharapkan akan 

mempunyai sikap yang baik pula, akhirnya dapat mencegah atau 
menanggulangi masalah penyakit tuberkulosis paru BTA (+). Sebaliknya 

pengetahuan buruk responden terkait tuberkulosis paru BTA (+) berpotensi 
menimbulkan perilaku yang buruk pula baik terkait kewaspadaan 
penularan maupun perawatan pasien dengan penyakit tuberkulosis paru 

BTA (+), (Rajangkuk 2008). 
Hasil penelitian ini sejalan dengan Damayanti dkk (2018) bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara pengetahuan yang rendah dengan 
kejadian tuberkulosis paru BTA (+) (p-value = 0,034). Sejalan juga dengan 
penelitian Muaz (2014) didapatkan bahwa secara statistik ada hubungan 

antara pengetahuan rendah dengan kejadian tuberkulosis paru BTA (+) (p-
value = 0,022).  

Menurut analisis peneliti menyimpulkan bahwa ada hubungan antara 
rendahnya pengetahuan dengan kejadian tuberkulosis paru BTA (+) di 

wilayah kerja Puskesmas Rejosari tahun 2018, hal ini didukung oleh hasil 
penelitian yang menunjukkan sebagian besar responden berpengetahuan 
rendah untuk kasus 37 responden (67,3%) dan kontrol 25 responden 

(45,5%). Pengetahuan merupakan dasar terwujudnya perilaku kesehatan, 
pengetahuan yang rendah mengenai tuberkulosis paru BTA (+) dapat 
menciptakan perilaku yang beresiko terhadap penyakit tuberkulosis paru 

BTA (+). Rendahnya pengetahuan responden tentang tuberkulosis paru BTA 
(+) disebabkan oleh kurangnya informasi yang diperoleh baik dari media 

maupun langsung dari petugas kesehatan dapat menambah wawasan dan 
pemahaman responden tentang tuberkulosis paru BTA (+), pengetahuan 
yang kurang dapat menyebabkan responden kurang waspada terhadap 

penyakit tuberkulosis paru BTA (+). Maka di harapkan kepada petugas 

ISBN 978-60251349-1-3



 
 
Prosiding Seminar Nasional Pelestarian Lingkungan (Pekanbaru, 16 November 2019) 

 

375 

kesehatan di Puskesmas Rejosari lebih meningkatkan penyuluhan 

kesehatan dan pemasangan media massa di wilayah kerja Puskesmas 
Rejosari tentang bahayanya tuberkulosis paru BTA (+).  

Hubungan Kebiasaan Merokok dengan Kejadian Tuberkulosis Paru BTA 
(+) 
 

Tabel 3 Hubungan Kebiasaan Merokok dengan Kejadian Tuberkulosis Paru BTA (+) Di 

Wilayah kerja Puskesmas Rejosari Tahun 2018 

 
 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan dari 55 kasus 30 responden 

(54,5%) yang memiliki kebiasaan merokok, dan dari 55 kontrol 32 
responden (58,2%) yang memiliki kebiasaan merokok. 
Hasil uji statistik menggunakan Chi square diperoleh nilai P value = 0,848 > 
ɑ0,05, dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara kebiasaan 

merokok dengan kejadian tubekulosis paru BTA (+). 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Rosdiana (2018) yang 
menyatakan bahwa ada hubungan kebiasaan merokok dengan kejadian 
Tuberkulosis Paru (P value 0,008).Akan tetapi sejalan dengan hasil 

penelitian Muaz (2014) diperoleh nilai (p-value = 0,160) artinya tidak ada 
hubungan antara kebiasaan merokok dengan kejadian tuberkulosis paru 

BTA (+). 
Menurut analisis peneliti menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan 
kebiasaan merokok dengan kejadian tuberkulosis paru BTA (+) di wilayah 

kerja Puskesmas Rejosari tahun 2018. Pada penelitian ini menunjukkan 
bahwa kebiasaan merokok bukan faktor yang mempengaruhi kejadian 

tuberkulosis paru BTA (+), penyakit tuberkulosis paru disebabkan oleh 
multifaktor, dimungkinkan terdapat faktor lain yang lebih berpengaruh 
terhadap kejadian tuberkulosis paru BTA (+). Secara teori, merokok 

tembakau merupakan faktor penting yang dapatmenurunkan daya tahan 
tubuh, sehingga mudah terserang penyakit. Namun padapenelitian ini 
menunjukkan hasil yang berbeda. Hal tersebut menunjukkan bahwapada 

penelitian ini, merokok bukan merupakan faktor yang berpengaruh 
terhadapkejadian tuberkulosis paru BTA (+) di wilayah kerja Puskesmas 

Rejosari tahun 2018. Penyakittuberkulosis disebabkan oleh multifaktor, 
dimungkinkan terdapat faktor lain yanglebih berpengaruh terhadap 
kejadian penyakit tuberkulosis paru BTA (+) di wilayah kerjaPuskesmas 

Rejosari. Sebagian besar responden yang telah diteliti pernah merokok dan 
setelah terkena tuberkulosis paru BTA (+) responden tersebut berhenti dan 

tidak merokok lagi.  
 
 

 
 
 

 

ISBN 978-60251349-1-3



 
 
Prosiding Seminar Nasional Pelestarian Lingkungan (Pekanbaru, 16 November 2019) 

 

376 

Hubungan Riwayat Kontak dengan Kejadian Tuberkulosis Paru BTA (+) 

 
Tabel 4 Hubungan Riwayat Kontak dengan Kejadian Tuberkulosis Paru BTA (+)Di Wilayah 

kerja Puskesmas Rejosari Tahun 2018 

 
 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan dari 55 kasus 26 responden 
(47,3%) yang terpapar riwayat kontak, dan dari 55 kontrol 11 responden  
(20,0%) yang terpapar riwayat kontak. 

Hasil uji statistik menggunakan Chi square diperoleh nilai P value = 0,005 < 
ɑ0,05, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara riwayat kontak 

dengan kejadian tubekulosis paru BTA (+). Dari hasil analisis diperoleh OR 
=3,586 (1,538- 8,362). Artinya responden yang memiliki riwayat kontak 
lebih berisiko 3,5 kali terkena tubekulosis paru BTA (+) dibandingkan 

responden yang tidak memiliki riwayat kontak. 
Variabel atau indikator yang paling dominan untuk memprediksi kejadian 
tuberkulosis paru adalah riwayat kontak dengan penderita tuberkulosis. Hal 

ini memang sering ditemui karena faktor utama seseorang dapat terinfeksi 
adalah setelah menghirup udara yang mengandung droplet yang 

mengandung kuman yang ditularkan oleh penderita tuberkulosis paru BTA 
positif (Kemenkes RI 2005). 
Berdasarkan hasil penelitian Jumriana (2012) diperoleh 

nilai (p-value = 0,023), yang menunjukkan adanya hubungan bermakna 
antara riwayat kontak dengan kejadian tuberkulosis paru BTA (+) di 

wilayah kerja Puskesmas Maccini Sawah Kota Makassar Tahun 2012.  
Sejalan dengan penelitian Rohayu dkk (2016) diperoleh nilai (p-value = 
0,039) yang menunjukkan riwayat kontak merupakan faktor risiko kejadian 

tuberkulosis paru BTA (+) pada masyarakat pesisir di wilayah kerja 
Puskesmas Kadatua Kabupaten Buton Selatan tahun 2016. 

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Fitriani (2013) yang menyatakan 
bahwa ada hubungan riwayat kontak dengan kejadian Tuberkulosis Paru di 
wilayah kerja Puskesmas Ketanggungan. 

Menurut analisis peneliti menyimpulkan bahwa ada hubungan antara 
riwayat kontak dengan kejadian tuberkulosis paru BTA (+) di wilayah kerja 
Puskesmas Rejosari tahun 2018. Berdasarkan hasil kuesioner responden 

kasus yang terpapar serumah 26 responden (47,3%) dan responden kontrol 
11 responden (20,0%). Berdasarkan teori, penularan tuberkulosis paru BTA 

(+) dapat terjadi bila ada kontak dengan penderita yang umumnya terjadi 
dalam ruangan yang mengandung droplet (tergantung kosentrasi droplet 
dalam udara), lama menghirup dan kerentanan individu. Dalam penelitian 

ini, peneliti menemkan terjadinya penularan melalui kontak serumah pada 
beberapa responden, responden yang mengaku tinggal satu rumah yang 
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mengaku mendapat penularan tuberkulosis paru BTA (+) dari ibunya dan 

saudaranya. Riwayat kontak serumah sangat memperngaruhi mekanisme 
penularan tuberkulosis paru BTA (+) terutama keluarga yang tinggal dalam 

satu tumah ataupun bertetangga dan sering beraktifitas bersama dengan 
penderita tuberkulosis paru BTA (+). Dalam satu keluarga apabila terdapat 
satu orang penderita tuberkulosis paru BTA (+) maka keluarga lain beresiko 

untuk tertular penyakit tuberkulosis paru BTA (+). 
Hubungan Kepadatan Rumah dengan Kejadian Tuberkulosis Paru BTA 

(+) 
 
Tabel 5 Hubungan Kepadatan Hunian dengan Kejadian Tuberkulosis Paru BTA (+) Di 

Wilayah kerja Puskesmas Rejosari Tahun 2018 

 
 

Berdasarkantabel di atas menunjukkan dari 55 kasus 30 responden (54,5%) 
yang kepadatan hunianya tidak sesuai syarat, dan  dari 55 kontrol 18 
responden (32,7%) yang kepadatan hunianya tidak sesuai syarat. 

Hasil uji statistik menggunakan Chi square diperoleh nilai P value = 0,034 < 
ɑ0,05, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara kepadatan hunian 

dengan kejadian tuberkulosis paru BTA (+). Dari hasil analisis diperoleh OR 
= 2,467 (1,138- 5,348). Artinya responden dengan kepadatan hunian yang 

tidak sesuai syarat lebih berisiko 2,4 kali terkena tuberkulosis paru BTA (+) 
dibandingkan responden dengan kepadatan hunian sesuai syarat. 
Rumah yang sehat luas lantainya harus cukup untuk penghuni di 

dalamnya, artinya luas lantai bangunan rumah tersebut harus disesuaikan 
dengan jumlah penghuni rumah agar tidak menyebabkan overload. 

Kurangnya konsumsi O2 juga bila salah satu anggota keluarga terkena 
penyakit infeksi, akan mudah menular kepada anggota keluarga yang lain. 
(Notoatmodjo 2011). Persyaratan kepadatan hunian untuk seluruh rumah 

biasanya dinyatakan dalam m2/orang. Luas minimum per orang sangat 
relative bergantung dari kualitas bangunan dan fasilitas yang tersedia. 
Untuk rumah sederhana yang luasnya minimum 10 m2/orang. 

Sejalan dengan penelitian Rohayu (2016) bahwa ada hubungan antara 
kepadatan hunian dengan kejadian tuberkulosis paru BTA (+) (p-value = 

0,039). Penelitian ini juga sejalan dengan Jumriana (2012) (p-value = 0,021) 
artinya adahubungan yang bermakna antara kepadatan hunian dengan 
penyakittuberkulosis paru BTA (+) di wilayah kerja Puskesmas Maccini 

Sawah KotaMakassar. 
Menurut analisis peneliti menyimpulkan bahwa ada hubungan antara 

kepadatan hunian dengan kejadian tuberkulosis paru BTA (+) di wilayah 
kerja Puskesmas Rejosari tahun 2018. Suatu rumah dikatakan padat 
apabila diperoleh hasil bagi antara lantai dengan jumlah penghuni ≥10 
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m²/orang. Oleh sebab itu jumlahpenghuni di dalam rumah harus 

disesuaikan dengan luas rumah agar tidakterjadi kepadatan yang 
berlebihan. Sejalan dengan hasil penelitian kepadatan hunian menunjukkan 

bahwa responden  kasus 30 responden (54,5%) dan responden kontrol 18 
responden (32,2%) yang meiliki hunian yang tidak sesuai syarat, rata-rata 
dalam satu rumah dihuni oleh beberapa KK (Kepala Keluarga) sehingga 

rumah mereka dianggap tidak memenuhi syarat karena tidak sebanding 
antara luas lantai rumah dengan jumlah penghuni.  

Menurut Achmadi (2008) semakin padat penghuni rumah akan 
semakincepat pula udara di dalam rumah tersebut mengalami pencemaran. 
Karena jumlahpenghuni yang semakin banyak akan berpengaruh terhadap 

kadar oksigen dalamruangan tersebut, begitu juga kadar uap air dan suhu 
udaranya. Denganmeningkatnya kadar CO2 di udara dalam rumah, maka 
akan memberi kesempatantumbuh dan berkembang biak lebih bagi 

Mycobacterium tuberculosis. Dengandemikian akan semakin banyak kuman 
yang terhirup oleh penghuni rumah melalui saluran pernafasan. 

 
KESIMPULAN 

Variabel pengetahuan, riwayat kontak dan kepadatan hunian merupakan 

faktor risiko terjadinya tuberkulosis paru BTA (+). Variabel kebiasaan 
merokok bukan merupakan faktor risiko kejadian tuberkulosis paru BTA (+). 

Variabel riwayat kontak merupakan faktor risiko yang paling dominan 
terjadinya tuberkulosis paru BTA (+) di wilayah kerja Puskesmas Rejosari 
tahun 2018.   
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