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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tuberkulosis (TB) merupakan penyebab kematian pertama pada orang dewasa di 

negara berkembang. Tuberkulosis (TB) adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh 

bakteri Mycobacterium tuberculosis (M.tb) kadang disebabkan oleh Mycobacterium bovis 

dan africanum. 
(1)

 yang pada umumnya menyerang paru dan sebagian menyerang di luar 

paru, seperti kelenjar getah bening, kulit, usus/saluran pencernaan, selaput otak, dan 

sebagainya. Organisme ini disebut pula sebagai basil tahan asam (BTA).
(1)

 

Dalam dekade terakhir, kejadian TB sangat meningkat di Afrika terutama sebagai 

akibat dari meningkatnya beban infeksi HIV, dan di Uni Soviet karena faktor perubahan 

sosial ekonomi dan penurunan sistem perawatan kesehatan.
(2)

TB merupakan penyakit yang 

erat hubungannya dengan sosial ekonomi. Pendapatan yang rendah dengan jumlah keluarga 

yang besar dan hidup di lingkungan padat dengan sanitasi perumahan yang buruk, 

mempunyai kemungkinan yang lebih tinggi untuk terinfeksi kuman TB dan berkembang 

menjadi sakit TB serta kemungkinan akan meninggal karena  TB.
(2) 

Tahun 2010 sebanyak 6,2 juta orang di dunia telah didiagnosis menderita TB terdiri 

dari 5,4 juta kasus baru, 300.000 kasus kambuh dan 400.000 pengobatan ulang. Negara-

negara yang memiliki beban tinggi penyakit TB (high burden countries) sebanyak 22 negara 

termasuk Indonesia menyumbang sekitar 82% penderita TB dunia.
(3)

 Kasus TB di dunia 

menurut laporan WHO tahun 2010, total kasus baru BTA positif sebanyak 2.591.032 dengan 

proporsi pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan pada wanita yaitu sebesar 65%.
(3) 
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Penderita TB dan kematian akibat TB pada sebagian besar negara di dunia, lebih 

banyak terjadi pada pria daripada wanita. Namun TB merupakan penyebab kematian dari 

golongan penyakit infeksi pada wanita. Setiap tahun, sekitar 700.000 wanita meninggal 

karena TB, dan lebih dari tiga juta terkena TB. Dampak TB pada wanita terutama secara 

ekonomi dan reproduksi, serta berdampak terhadap anak dan anggota keluarga yang lain.
(4) 

Angka kejadian TB pada pria selalu cukup tinggi pada semua usia tetapi pada wanita 

cenderung menurun tajam sesudah melampui usia subur.
(3) 

Pada wanita prevalensi TB 

mencapai maksimum pada usia 40-50 tahun dan kemudian berkurang, sedangkan pada pria 

prevalensi terus meningkat sampai sekurang-kurangnya mencapai usia 60 tahun. Begitu pula 

yang menyatakan bahwa di Nepal dan secara umum di seluruh dunia, lebih banyak pria 

daripada wanita yang terdaftar dalam register penderita TB.
(3)

 

Di Asia Tenggara tahun 2010 angka prevalensi mencapai 5 juta per tahun dan angka 

insiden 3,5 juta. Kebanyakan kasus terjadi pada kelompok usia 15-54 tahun, dan menurut 

jenis kelamin laki-laki lebih banyak kasus dibandingkan wanita dengan rasio 2:1.
(4)

 Pada 

tahun 2011 menurut WHO, setengah dari jumlah penderita TB di dunia berada di kawasan 

Asia Tenggara dan setiap tahunnya terdapat 500.000 orang di kawasan ini meninggal akibat 

penyakit TB paru.
(4)

 Mortalitas dan morbiditas meningkat sesuai dengan bertambahnya 

umur. Morbidity tuberkulosis lebih tinggi di antara penduduk miskin dan daerah perkotaan 

jika dibandingkan dengan daerah pedesaan.
(5)  

Di Indonesia menurut WHO pada tahun 2011 jumlah insiden kasus TB paru sebesar 

222 per 1000.000 penduduk, prevalensi sebesar 489 per 100.000 penduduk dan kematian 

sebesar 48 per 100.000 penduduk.
(3)

 Pada tahun 2012, insiden kasus TB paru menduduki 

peringkat keempat di dunia. Kasus TB di Indonesia tahun 2011 tercatat sebanyak 316.562 
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kasus dengan kasus berdasarkan jenis kelamin adalah 182.853 kasus (57,8%) pada pria dan 

133.709 kasus (42,2%) pada wanita. Khusus kasus TB BTA positif tahun 2011 tercatat 

194.780 kasus, sebanyak 115.450 kasus (59,3%) pada pria dan 79.330 kasus (40,7%) pada 

wanita.
(3) 

Semua kasus TB di Jawa Tengah yang tercatat tahun 2011 sebanyak 39.238 kasus 

dengan 21.589 kasus (55%) pada pria dan 17.649 kasus (45%) pada wanita. Rasio penderita 

TB pria dan wanita bervariasi di tiap-tiap provinsi, namun rata-rata 1,5:1 sampai dengan 3:1. 

Hal ini tidak terlepas dari faktor kerentanan terhadap penyakit dan faktor sosial budaya. 

Wanita juga lebih rendah frekuensinya terhadap paparan penyakit, wanita tidak 

mendapatkan akses pengobatan, atau mendapatkan pengobatan di luar sistem kesehatan 

formal sehingga tidak tercatat.
(6)

 

Penyebab perbedaan prevalensi TB berdasarkan jenis kelamin, belum dapat 

dipastikan. Perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh adanya perbedaan dalam faktor 

risiko infeksi, tingkat perkembangan dari infeksi menjadi penyakit, rendahnya pelaporan 

kasus TB pada wanita atau perbedaan akses pelayanan.
(7) 

Pendapat yang sama juga  menyatakan bahwa perbedaan prevalensi TB berdasarkan 

gender secara global belum diketahui penyebab pastinya.
(8) 

Hipotesis utama untuk 

menjelaskan perbedaan ini adalah perbedaan yang muncul karena betul-betul karena gender. 

Perbedaan gender terkait dengan faktor biologis terhadap reaksi infeksi Mycobacterium 

tuberculosis untuk berkembang menjadi penyakit aktif. Faktor lainnya adalah sosial budaya 

dapat mempengaruhi kesempatan untuk terpapar Mycobacterium tuberculosis serta kondisi 

yang mendorong perkembangan penyakit  dan reaktivasi. Hipotesis ke dua adalah bahwa 

terjadi underdiagnosis dan tidak dilaporkannya TB pada wanita, terutama di negara-negara 
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berpenghasilan rendah. Berbagai faktor, termasuk citra diri, status dalam keluarga dan 

masyarakat, akses terhadap sumber daya kesehatan, dan manifestasi dan ekspresi dari 

stigma yang terkait dengan TB, dapat mempengaruhi perilaku pencarian perawatan pada 

wanita. 

 Penelitian case control oleh Nana Sumarna et al. membuktikan bahwa adanya 

hubungan antara paritas dengan kejadian TB paru pada wanita di Kabupaten Cilacap (OR 

3,5 CI95%=1,3-9,7 p 0,01). Penelitian case control oleh King et al yang melakukan 

penelitian terhadap para wanita hamil pengungsi perang Vietnam yang bermukim di 

Hongkong. Peneliti menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada wanita 

antara paritas primipara dengan multipara terhadap kejadian risiko TB paru. 

Kehamilan dapat meningkatkan risiko reaktivasi infeksi laten. Selain itu wanita 

hamil lebih sering kontak dengan pelayanan kesehatan.
(6)

 Ada kemungkinan bahwa kontak 

dengan pelayanan kesehatan dalam kaitannya dengan kehamilan dapat meningkatkan 

penemuan kasus pada wanita muda.
(6) 

Wanita muda mengalami perubahan imunologi yang 

berhubungan dengan kehamilan yang terjadi pada kelompok usia reproduksi seperti terkena 

anemia.
(6)

 

Risiko TB pada wanita meningkat selama usia produktif, walaupun demikian di 

negara-negara dengan pendapatan rendah, laki-laki 2 kali lebih banyak yang tercatat sebagai 

penderita TB dibandingkan wanita. Mekanisme biologis dapat menjelaskan sebagian dari 

penyebab perbedaan ini, tetapi faktor-faktor sosial ekonomi dan budaya yang menghambat 

wanita untuk mengakses layanan kesehatan dapat menyebabkan rendahnya kasus TB yang 

tercatat pada wanita. Program pengendalian TB harus lebih peka terhadap kendala yang 

dihadapi oleh wanita dalam mengakses pelayanan kesehatan dan memberdayakan wanita 
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untuk memulai dan menyelesaikan pengobatan. Rasa takut dan stigma yang terkait dengan 

TB memiliki dampak yang lebih besar pada wanita dibandingkan pada laki-laki, sering laki-

laki meninggalkan mereka dalam kondisi sosial dan ekonomi yang memprihatinkan.
(9) 

Hasil survei prevalensi tahun 2004 menyebutkan bahwa prevalensi kasus baru TB 

BTA positif di Indonesia yaitu sebesar 110 per 100.000 penduduk. Hasil Riset Kesehatan 

Dasar (Riskesdas)  tahun 2010 berdasarkan hasil wawancara dengan anggota rumah tangga 

(ART) menunjukkan bahwa periode prevalence TB Paru 2009-2010 berdasarkan diagnosa 

tenaga kesehatan melalui pemeriksaan dahak dan atau foto paru sebesar 725 per 100.000 

penduduk. Prevalensi TB paru paling banyak terdapat pada jenis kelamin laki-laki sebesar 

819 per 100.000 penduduk.
(10) 

Prevalensi TB paru BTA positif di Provinsi Jawa Tengah 

tahun 2011 pada laki-laki lebih besar (258/100.000) dibandingkan pada wanita 

(215/100.000) dari 8.537.738 jiwa penduduk.
 (11)  

Berdasarkan studi pendahuluan di RSUD Kabupaten Brebes, didapat data bahwa 

upaya penanggulangan TB dilaksanakan di RSUD Kabupaten Brebes di Bagian Poli Paru. 

melebihi target minimal 70%. Tahun 2014 pencapaian CDR 76% dan 2015 mencapai 77%. 

Begitu pula dengan kesembuhan, tahun 2014 dan 2015 masing-masing 87% dari target 

85%.
(12)

 Penderita TB dengan usia di atas 18 tahun yang berobat di RSUD Kabupaten 

Brebes selama tahun 2015 tercatat 482 orang, terdiri dari wanita sebanyak 271 orang, dan 

pria sebanyak 211 orang.
(12)

  

Jenis penyakit yang sering terjadi adalah penyakit infeksi paru, hal tersebut 

disebabkan karena perilaku hidup yang cenderung tidak memperhatikan aspek kesehatan 

dan terpapar langsung dengan debu bahan baku tali tambang, yang merupakan jalan 
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masuknya mikroorganisme pathogen penyebab penyakit salah satunya adalah 

Mycobacterium tuberculosis. 

Belum banyak penelitian tentang faktor risiko kejadian TB paru pada wanita. 

Berbagai faktor yang dididuga berhubungan dengan kejadian TB paru pada wanita yaitu 

status perkawinan, kehamilan, paritas, riwayat penyerta DM, aktifitas fisik, tingkat 

pendidikan, pengetahuan, riawayat kontak, polusi asap dapur, kepadatan hunian, dan luas 

ventilasi. Berbagai masalah akan muncul jika wanita menderita TB, mengingat peran wanita 

terutama yang sudah menikah, hamil, dan memiliki anak. Perannya sebagai seorang ibu 

rumah tangga yang harus melaksanakan tugas pengasuhan fisik maupun mental anak-anak 

sekaligus mengurus suami akan terganggu. Bagi yang belum menikah akan memungkinkan 

penurunan fungsi reproduksinya. Hal ini menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kejadian Tuberkulosis pada 

wanita (Studi Kasus di RSUD Brebes). 

B. Perumusan Masalah 

Pentingnya penelitian tentang faktor yang berpengaruh terhadap kejadian tuberkulosis pada 

wanita berdasarkan identifikasi masalah yang ditemukan sebagai berikut : 

1. Tuberkulosis (TB) adalah penyakit penyebab utama ke-dua kematian di seluruh dunia di 

antara penyakit menular, membunuh hampir 2 juta orang setiap tahun. Sebagian besar 

kasus berada dinegara-negara berkembang 

2. Penderita TB dan kematian akibat TB pada sebagian besar negara di dunia, lebih banyak 

terjadi pada pria daripada wanita. Namun TB merupakan penyebab kematian dari 

golongan penyakit infeksi pada wanita. Setiap tahun, sekitar 700.000 wanita meninggal 

karena TB, dan lebih dari tiga juta terkena TB. Dampak TB pada wanita terutama secara 
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ekonomi dan reproduksi, serta berdampak terhadap anak dan anggota keluarga yang 

lain. 

3. Penyebab perbedaan prevalensi TB berdasarkan jenis kelamin, belum dapat dipastikan. 

Perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh adanya perbedaan dalam faktor risiko 

infeksi, tingkat perkembangan dari infeksi menjadi penyakit, rendahnya pelaporan kasus 

TB pada wanita, atau perbedaan akses pelayanan. 

4. Berdasarkan hasil studi pendahuluan didapat data bahwa di RSUD Kabupaten Brebes 

tahun 2015 terdapat 482 kasus penderita TB paru yang terdiri dari wanita sebanyak 271 

kasus penderita TB paru positif dan laki-laki sebanyak 211 kasus penderita TB paru 

positif. Data ini berbeda dengan data-data penyakit TB paru pada umumnya baik dalam 

skala internasional, nasional, maupun regional. Hal ini memunculkan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut : Mengapa penderita TB paru pada wanita lebih tinggi 

dibanding laki-laki dan faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap kejadian TB paru 

pada wanita. 

5. Di Kabupaten Brebes kebanyakan dalam memasak masih banyak memakai kayu bakar 

dari pada pakai kompor gas karena masyarakat masih takut dalam hal penggunaan 

kompor gas 

6. Wanita di Kabupaten Brebes kebanyakan membantu suami sebagai pekerja pembuat tali 

tambang tradisional di mana bahan baku tali tambang itu berasal dari kain bekas yang 

apabila dibuat tambang akan menimbulkan debu. 

7. Berbagai masalah akan muncul jika wanita menderita TB mengingat peran wanita 

terutama yang sudah menikah, hamil, dan memiliki anak. Perannya sebagai seorang ibu 

rumah tangga yang harus melaksanakan tugas pengasuhan fisik maupun mental anak-
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anak sekaligus mengurus suami akan terganggu. Bagi yang belum menikah akan 

memungkinkan penurunan fungsi reproduksinya. 

a. Rumusan Masalah Umum 

Faktor-faktor risiko apakah yang berhubungan dengan kejadian tuberkulosis pada 

wanita (studi kasus di RSUD Kabupaten Brebes) ? 

b.    Rumusan Masalah Khusus 

1. Apakah Status perkawinan merupakan faktor risiko dengan kejadian 

tuberkulosis pada wanita (studi kasus di RSUD Kabupaten Brebes) ? 

2. Apakah Riwayat hamil merupakan faktor risiko dengan kejadian tuberkulosis 

pada wanita  (studi kasus di RSUD Kabupaten Brebes) ? 

3. Apakah Riwayat penyakit penyerta DM merupakan faktor risiko dengan 

kejadian tuberkulosis pada wanita  (studi kasus di RSUD Kabupaten Brebes) ? 

4. Apakah Paritas merupakan faktor risiko dengan kejadian tuberkulosis pada 

wanita  (studi kasus di RSUD Kabupaten Brebes) ? 

5. Apakah Aktifitas fisik merupakan faktor risiko dengan kejadian tuberkulosis 

pada wanita  (studi kasus di RSUD Kabupaten Brebes) ? 

6. Apakah Tingkat pendidikan merupakan faktor risiko dengan kejadian 

tuberkulosis pada wanita (studi kasus di RSUD Kabupaten Brebes) ? 

7. Apakah Riwayat kontak merupakan faktor risiko dengan kejadian tuberkulosis 

pada wanita  (studi kasus di RSUD Kabupaten Brebes) ? 

8. Apakah Polusi asap dapur merupakan faktor risiko dengan kejadian tuberkulosis 

pada wanita  (studi kasus di RSUD Kabupaten Brebes) ? 
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9. Apakah Kepadatan hunian merupakan faktor risiko dengan kejadian 

tuberkulosis pada wanita (studi kasus di RSUD Kabupaten Brebes) ? 

10. Apakah Luas ventilasi merupakan faktor risiko dengan kejadian tuberkulosis 

pada wanita  (studi kasus di RSUD Kabupaten Brebes) ? 

11. Apakah Tingkat pengetahuan merupakan faktor risiko dengan kejadian 

tuberkulosis pada wanita  (studi kasus di RSUD Kabupaten Brebes) ? 

C. Orisinalitas  Penelitian 

Penelitian tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kejadian tuberkulosis 

memang sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti di beberapa tempat yang berbeda, 

adapun penelitian-penelitian sebelumnya tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

kejadian tuberculosis sebagai berikut : 

Tabel 1.1 Penelitian sebelumnya tentang beberapa faktor yang berhubungan 

dengan kejadian TB paru yang pernah dilakukan 

 

No Peneliti Judul Penelitian Desain 

Penelitian 

Variabel yang 

diteliti 

Hasil 

1.. Nevita, 

Retno 

Sutomo, 

Rina 

Triasih 

Faktor Risiko 

Kejadian Sakit 

Tuberkulosis Pada 

Anak Yang 

Kontak Serumah 

Dengan Penderita 

Tuberkulosis 

Dewasa 2010 

Case 

Control 

Usia Balita, 

Status 

Imunisasi 

BCG, Orang 

Tua Sebagai 

Kasus Indeks, 

Polusi Rokok 

Dalam Rumah, 

Kasus Indeks 

Dengan BTA 

+, Jumlah 

Anggota 

Keluarga > 6 

 

Tidak ada 

Variabel yang 

mempunyai 

hubungan 

bermakna  

2. Sri 

Marisya 

Setiarini 

Hubungan antara 

tingkat 

pengetahuan, 

status ekonomi 

dan kebiasaan 

Cross 

Sectional 

Tingkat 

pengetahuan, 

Status 

ekonomi, 

Kebiasaan 

Variabel yang 

mempunyai 

hubungan 

bermakna Tingkat 

pengetahuan 
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merokok dengan 

kejadian 

tuberkulosis paru  

pada orang 

dewasa di wilayah 

kerja puskesmas 

tuan-tuan Kab. 

Ketapang 

Kalimanatan 

Barat 2012  

 

merokok (POR= 1,857), 

Kebiasaan 

merokok 

(POR=2,407) 

.3. Khadijah 

Azhar 

Kondisi fisik 

rumah dan 

perilaku dengan 

prevalensi TB 

paru di propinsi 

DKI Jakarta, 

Banten dan 

Sulawesi utara 

2008 

Cross 

Sectional 

Lantai, 

Membuka 

jendela kamar 

tidur dan 

Menjemur 

kasur / bantal / 

guling kapuk 

Variabel yang 

mempunyai 

hubungan 

bermakna Lantai 

(POR=1,731), 

Membuka jendela 

kamar tidur 

(POR=1,360), 

Menjemur kasur / 

bantal / guling 

kapuk 

(POR=1,423 

 

.4. Rukmini 

Chatarina 

Faktor-faktor 

yang berpengaruh 

terhadap kejadian 

TB paru dewasa 

di Indonesia 

(Analisis data 

riset kesehatan 

dasar tahun 2010) 

Case 

Control 

Status 

pekerjaan, 

umur, jenis 

kelamin, 

energy 

penerangan di 

RT (Tidak 

sehat), 

Tindakan buka 

jendela kamar 

(tidak sehat), 

Status gizi, 

Kontak seruma 

Tb 

Variabel yang 

mempunyai 

hubungan 

bermakna Umur 

(OR=0,473), 

Jenis kelamin 

(OR=1,613), 

Energi 

penerangan di RT 

(OR=1,804), 

Tindakan buka 

jendela kamar 

(OR=0,613), 

Status gizi 

(OR=2,101), 

Kontak seruma 

TB (OR=4,355) 

 

5. Ryana 

Ayu Setia 

Kurniasar

i, 

Faktor risiko 

kejadian 

tuberculosis paru 

di Kecamatan 

Case 

Control 

Kondisi social 

ekonomi, 

Kelembaban 

ruangan, Suhu 

Variabel yang 

mempunyai 

hubungan 

bermakna 
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Suharton

o, 

Kusyogo 

cahyo 

Baturetno Kab. 

Wonogiri 2011 

ruangan, 

Pencahayaan 

ruangan, Luas 

ventilasi 

Kondisi social 

ekonomi 

(OR=74,7), 

Pencahayaan 

ruangan 

(OR=3,7), Luas 

ventilasi 

(OR=5,2) 

 

6. Ruslantri 

Sianturi 

 

 

 

Analisis faktor 

yang berhubungan 

dengan 

kekambuhan TB 

Paru 

Case 

Control 

Pendidikan, 

Pengetahuan 

penderita, 

Sikap 

penderita, 

Status gizi, 

Riwayat 

minum obat, 

Jenis kelamin, 

Umur, Status 

social 

ekonomi, 

Kepadatan 

hunian kamar, 

Kebiasaan 

merokok, 

Penyakit 

penyerta, 

Sumber 

penular, 

Dukungan 

keluarga 

Variabel yang 

mempunyai 

hubungan 

bermakna 

Pendidikan 

(OR=3,889), 

Pengetahuan 

penderita 

(OR=17,250), 

Sikap penderita 

(OR=7,500), 

Status gizi 

(OR=9,048), 

Riwayat minum 

obat (OR=9,450) 

  

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnnya adalah : 

1. Variabel dependen 

Variabel dependen pada beberapa penelitian terdahulu adalah kejadian tuberkulosis, 

sedangkan pada penelitian ini adalah kejadian tuberkulosis pada wanita berdasarkan data 

rekam medis dan atau berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dan foto rontgen. 
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2. Variabel independen 

Ada penambahan 5 (Lima) variabel yaitu polusi asap dapur, aktifitas fisik, hamil, paritas 

dan status perkawinan. 

3. Subjek penelitian 

Subjek penelitian ini menggunakan populasi hospital base, yaitu pasien yang pernah 

diperiksa, pernah dirawat dan atau sedang dirawat di RSUD Kabupaten Brebes 

4. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan mix method dengan kuantitatif sebagai 

pendekatan utama (desain case-control) dan kualitatif sebagai pendekatan pendukung 

(indepth interview). 

D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap kejadian Tuberkulosis pada wanita  (Studi Kasus di RSUD Kabupaten Brebes). 

2. Tujuan khusus 

a. Membuktikan status perkawinan merupakan faktor risiko terhadap kejadian 

Tuberkulosis pada wanita. 

b. Membuktikan kehamilan merupakan faktor risiko terhadap kejadian Tuberkulosis pada 

wanita. 

c. Membuktikan  riwayat penyakit penyerta DM merupakan faktor risiko terhadap 

kejadian Tuberkulosis pada wanita. 

d. Membuktikan  paritas merupakan faktor risiko terhadap kejadian Tuberkulosis pada 

wanita. 
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e. Membuktikan aktivitas fisik merupakan faktor risiko terhadap kejadian Tuberkulosis 

pada Wanita. 

f. Membuktikan tingkat pendidikan merupakan faktor risiko terhadap kejadian 

Tuberkulosis pada wanita. 

g. Membuktikan tingkat pengetahuan merupakan faktor risiko kejadian Tuberkulosis 

pada wanita. 

h. Membuktikan  riwayat kontak merupakan faktor risiko terhadap kejadian 

Tuberkulosis pada wanita. 

i. Membuktikan polusi asap dapur merupakan faktor risiko terhadap kejadian 

Tuberkulosis pada wanita. 

j. Membuktikan  kepadatan hunian rumah merupakan faktor risiko terhadap  kejadian 

Tuberkulosis pada wanita 

k. Membuktikan  luas ventilasi rumah merupakan faktor risiko terhadap  kejadian 

Tuberkulosis pada wanita. 

E. Manfaat Hasil Penelitian 

1.  Bagi Pelayanan Kesehatan 

Hasil penelitian dapat menjadi acuan baik untuk tenaga kesehatan, pengelola program 

dan pengambil keputusan agar dapat digunakan  sebagai bahan pertimbangan dalam 

menyusun rencana strategis yang efektif untuk pencegahan, penanggulangan dan 

pengendalian penularan penyakit Tuberkulosis.pada wanita. 
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2.  Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi 

Hasil penelitian dapat menjadi sumber referensi mengenai faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap kejadian tuberkulosis pada wanita serta dapat menjadi sumbangsih 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.  

3.  Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan dan dikembangkan oleh peneliti lain untuk 

dapat dilanjutkan pada kegiatan penelitian di tempat lain. 

4. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi masyarakat agar melakukan upaya tindakan 

pencegahan dan penaggulanagan terhadap penularan dan perkembangan tuberkulosis 

sedini mungkin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


