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ABSTRAK 
 
 
 Penelitian ini berjudul Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian 
Tuberkulosa pada Anak di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, 
yang bertujuan untuk mengetahui gambaran dari masing-masing variabel yaitu 
status gizi, imunisasi, riwayat kontak, status ekonomi keluarga, untuk mengetahui 
hubungannya dengan kejadian Tuberkulosa pada anak, serta faktor mana yang 
paling dominan.  
 Metode Penelitian yang digunakan deskriptif korelasional dengan 
pendekatan case control, sampel: 38 orang kelompok kasus yaitu anak yang 
mengalami TB dan 38 orang kelompok kontrol yaitu yang tidak TB. Analisis 
univariat digunakan analisis prosentase, analisis bivariat digunakan uji Chi Square 
(α=0,05) dan analisis multivariat digunakan regresi logistik. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari seluruh responden 76,3% status 
gizi baik, 96,1% sudah pernah diimunisasi BCG, 52,6% tidak ada riwayat kontak, 
dan 71,1% status ekonomi lemah. Ada hubungan yang signifikan antara status 
gizi, riwayat kontak, status ekonomi dengan kejadian TB pada anak (p value = 
0,026; 0,000; 0,001), sedangkan pada status imunisasi tidak ada hubungan yang 
signifikan (p value = 0,240). Sehingga diharapkan agar praktek keperawatan lebih 
menekankan upaya promotif dan preventif melalui mengefektifkan dan 
mengintensifkan penyuluhan kesehatan, mengoptimalkan pemantuan gizi pada 
anak, pemberian imunisasi BCG dengan memperhatikan kemungkinan faktor 
yang mengganggu efektifitas BCG. Mengoptimalkan pemantauan dan pengobatan 
tuntas pada orang dewasa dengan TB aktif.  
 
Kata kunci : status gizi, imunisasi, riwayat kontak, status ekonomi tuberkulosa 

pada anak
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ABSTRACT 
 

 
 This research entitles the Factors that have Relations with the 
Tuberculosis of Children at Ngamprah village in Bandung District , that have 
target is to know the picture from each variable that is nutritional status, 
immunization, history contact, economic status also to know the relation from 
each the variable with the occurrence of Tuberculosis of Child. As well, and 
determine dominant’s factor. 

Research Method used correlation descriptive with the approach of case 
control. Sample: 38 people of case group that is child with TB and 38 group 
people control that is child which is not TB. Analysis Univariate used analysis 
percentage, while bivariate analysis used test of Chi Square (α = 0, 05) and 
analyses the multivariate used logistics regression. 

Result of research indicated that from all of respondent 76,3 % in good 
nutritional status, 96,1 % of child have got the BCG immunization, 52,6 % in no 
history conctact, and 71,1 % in poor economic status . There was a significant 
relationship between the nutritional status, history contact, economic status with 
the occurrence of TB (p value= 0,026; 0,000; 0,001), while status immunization 
showed no significant relationship (p value = 0,240). So, the nursing practices 
should be more emphasizing of efforts in promoting and preventing the 
occurrence through streamlining and intensifying relevant health counseling. 
Immunization of BCG should be done by paying attention to effectively of BCG. 
Complete medication and monitoring of adult suffering active TB is essential to be 
conducted.  

 
 

Keyword: nutritional status, immunization, history of contact, status economic, 
tuberculosis, children 
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1. PENDAHULUAN 

 
Latar Belakang 

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang perlu diperhatikan 

pertumbuhan dan perkembangannya. Dan untuk dapat tumbuh dan berkembang 

dengan baik maka diperlukan status kesehatan yang baik. Dengan demikian anak 

yang sehat dapat tumbuh dan berkembang dengan baik membentuk sumber daya 

manusia yang berkualitas. Namun usia anak terutama 5 tahun pertama kehidupan 

merupakan usia yang sangat rawan terhadap penyakit termasuk penyakit 

Tuberkulosa. 

Tuberkulosis (TB) adalah penyakit infeksi menular kronik yang disebabkan 

oleh Mycobacterium tuberculosis yang merupakan kuman yang sangat berbahaya 

bagi kesehatan manusia. Berdasarkan Survei Kesehatan Rumah Tangga (2001) 

menunjukkan bahwa di Indonesia, TB menduduki rangking ketiga sebagai 

penyebab kematian. Bahkan di negara-negara berkembang, kematian akibat 

Tuberkulosis merupakan 25 % dari seluruh kematian, yang sebenarnya dapat 

dicegah. 

Namun angka kejadian TB pada anak belum diketahui secara pasti karena 

sulitnya mendiagnosa TB pada anak. Menurut Kartasasmita (2002), mengatakan 

bahwa seorang penderita TB dewasa dengan BTA positif akan menularkan kepada 

10 orang di lingkungannya terutama anak-anak. Sehingga bila prevalensi TB 

dewasa tinggi, tentu TB anak pun akan tinggi pula. Dan oleh karena itulah, sangat 

penting mendeteksi TB dewasa sehingga setiap anak yang mempunyai resiko 

tertular dapat diberikan pencegahan. 

Menurut Beaglehole (1997), Long (1996), dan Whaley & Wong (1995), 

menyatakan bahwa faktor resiko yang dapat menimbulkan penyakit TB adalah 

status gizi, imunisasi BCG, riwayat kontak, status ekonomi, dan lingkungan 

rumah. Kondisi status gizi buruk atau malnutrisi akan menurunkan daya tahan 

tubuh. Oleh karena itu, dengan penurunan daya tahan tubuh akan memudahkan 

anak untuk terkena penyakit infeksi termasuk penyakit tuberkulosa (Crofton, 

Horne, & Miller, 1998). Imunisasi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya 

penyakit TB adalah imunisasi BCG. Pemberian Imunisasi BCG meninggikan daya 

tahan tubuh terhadap infeksi oleh basil tuberkulosis yang virulen, sehingga jika 
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anak tidak mendapatkan imunisasi BCG maka memungkinkan anak untuk 

terinfeksi kuman TB (Kartasasmita, 2002). Selain itu, WHO (2003) menyebutkan 

90% penderita TB di dunia menyerang kelompok dengan status ekonomi lemah 

atau miskin. Hubungan antara kemiskinan dengan TB bersifat timbal balik, TB 

merupakan penyebab kemiskinan dan karena miskin maka manusia menderita TB.  

Ball & Blinder (1999) menjelaskan bahwa TB dapat ditularkan melalui 

droplet. Jika seseorang mempunyai riwayat kontak dengan orang yang terinfeksi 

TB, maka orang tersebut berpotensi untuk terinfeksi juga terutama pada anak-

anak (Whaley & Wong, 1995). Selain itu, lingkungan rumah pun menurut 

Notoatmodjo (2003) dapat memberikan pengaruh terhadap status kesehatan 

penghuninya termasuk dalam penyebaran kuman TB. Lingkungan rumah yang 

terkait dengan kejadian TB adalah meliputi lingkungan fisik (ventilasi, suhu, 

kelembaban, dan pencahayaan) dan lingkungan sosial (kepadatan penghuni). 

Sehingga untuk mengetahui kondisi lingkungan rumah tersebut memerlukan 

pemeriksaan yang khusus dan sulit untuk dilakukan karena memerlukan alat & 

waktu yang khusus. 

Kabupaten Bandung Barat merupakan kabupaten baru di provinsi Jawa 

Barat yang merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Bandung, dan 

memiliki 15 kecamatan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk berbeda-beda. 

Dalam mengembangkan wilayahnya, Kabupaten Bandung Barat memiliki visi 

yaitu “Bandung Barat CERMAT (Cerdas, Rasional, Maju, Agamis, dan Sehat)” 

dan untuk mewujudkan visi tersebut dikembangkan dalam salah satu misi nya 

yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan sehat 

(http://www.bandungbaratkab.go.id, diakses tanggal 27 Januari 2009). Menurut 

Kabid Penyehatan Lingkungan dan Penanggulangan Penyakit Infeksi Dinas 

Kesehatan Bandung Barat (2009) angka kejadian tuberculosis di wilayah 

kabupaten Bandung Barat seperti fenomena gunung es karena jumlah kasus yang 

tampak dari permukaan tidak banyak, namun kemungkinan jumlah kasus yang 

terjadi didalamnya lebih banyak. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak tahu 

bahwa dirinya terkena penyakit TB atau bukan terlebih TB pada anak sulit untuk 

dideteksi, sehingga Puskesmas tidak memiliki data lengkap kasus TB termasuk di 

wilayah kerja Puskesmas Ngamprah yang terdapat di Kecamatan Ngamprah.  
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Kecamatan Ngamprah merupakan ibu kota Kabupaten Bandung Barat yang 

memiliki Puskesmas kecamatan yaitu Puskesmas Ngamprah dengan wilayah 

kerjanya terdiri dari 5 desa yaitu desa Mekarsari, Sukatani, Bojongkoneng, 

Cimanggu, dan Ngamprah. Sebagai ibu kota Kabupaten Bandung Barat, 

kecamatan Ngamprah menjadi pusat perkembangan kabupaten Bandung Barat 

sehingga perlu diperhatikan perkembangan sumber daya manusianya termasuk 

anak-anak sebagai generasi penerus. Dengan demikian diperlukan upaya untuk 

mengoptimalkan derajat kesehatan anak termasuk terbebas dari resiko terjadinya 

Tuberkulosa. Oleh karena itu perlu kiranya diteliti faktor-faktor resiko yang 

berhubungan dengan terjadinya tuberkulosa pada anak. 

   

Perumusan Masalah 

Adakah hubungan antara faktor status gizi, imunisasi, riwayat kontak dan 

status ekonomi dengan kejadian tuberkulosis pada anak di wilayah kerja 

Puskesmas Ngamprah Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. 

 

Definisi Konseptual dan Operasional 

a. Status Gizi 

Definisi Konseptual 

Status gizi adalah kondisi atau keadaan nutrisi seseorang dari keadaan 

keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu, atau perwujudan dari nutriture 

dalam bentuk variabel tertentu  (Supariasa, 2002). 

Definisi Operasional 

Status gizi yang dimaksud dalam penelitian ini hasil rata-rata penimbangan 

berat badan 2 bulan terakhir sebelum dideteksi TB untuk yang kasus dan 

kontrol yang dilihat dari KMS balita, kemudian dibandingkan dengan standar 

baku dari grafik pertumbuhan untuk laki-laki dan perempuan dalam KMS. 

Skala pengukuran Ordinal kemudian dikategorikan sebagai berikut:  

0.  Gizi kurang =  bila BB berada di dalam area garis merah 

1. Gizi sedang =  bila BB berada di atas garis merah namun dalam area kuning 

2. Gizi baik     =  bila BB berada di atas garis merah namun dalam area hijau 
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b. Imunisasi 

Definisi Konseptual 

Imunisasi merupakan cara yang penting untuk melindungi dan mencegah anak 

dari suatu penyakit dengan menimbulkan zat imun di dalam tubuh. Jenis 

Imunisasi yang berhubungan dengan penyakit Tuberkulosa adalah BCG 

(UNICEF, 2002).  

Definisi Operasional 

Imunisasi yang diteliti di dalam penelitian ini adalah untuk melihat riwayat 

imunisasi BCG. Skala pengukuran Ordinal dan dikategorikan: 

0. Tidak pernah, apabila anak tidak pernah mendapat imunisasi BCG  

1. Pernah, apabila anak pernah mendapat imunisasi BCG  

 

c. Riwayat kontak 

Definisi Konseptual 

Sumber penularan TB pada anak adalah orang dewasa yang menderita TB 

aktif (BTA positif) (Depkes, 2002). 

Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini, riwayat kontak adalah jika anak ada kontak atau pernah 

berhubungan dengan orang dewasa yang menderita TB aktif. Skala 

pengukuran Ordinal, dengan kategori : 

0. Pernah, apabila anak pernah kontak atau berhubungan dengan orang 

dewasa yang menderita TB aktif. 

1. Tidak pernah, apabila anak tidak pernah kontak atau berhubungan dengan 

orang dewasa yang menderita TB aktif. 

 

d. Status ekonomi 

Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini, status ekonomi keluarga merupakan rata-rata 

keseimbangan pendapatan dan pengeluaran keluarga dalam satu bulan. Skala 

pengukuran ordinal, dengan kategori : 

0. Lemah, apabila pengeluaran lebih besar daripada pendapatan 

1. Baik, apabila pengeluaran lebih kecil/sama dengan pendapatan 
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e. Tuberkulosis 

Definisi Konseptual 

Tuberkulosis adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh 

Mycobacterium tuberculosis (DepKes, 2002).   

Definisi Operasional 

Kejadian Tuberkulosis pada penelitian ini adalah kejadian tuberkulosis yang 

baru didiagnosa pada anak, yaitu kurang dari 2 bulan. Skala pengukurannya 

ordinal, dengan kategori : 

0. TB (anak yang menderita TB di wilayah kerja Puskesmas Ngamprah 

Kecamatan Ngamprah) 

1. Tidak TB (anak yang tidak menderita TB di wilayah kerja Puskesmas 

Ngamprah Kecamatan Ngamprah) 

 

Hipotesa : 

1. Ada  hubungan antara status gizi dengan kejadian tuberkulosis pada anak 

balita 

2. Ada hubungan antara status imunisasi dengan kejadian tuberkulosis pada 

anak balita 

3. Ada hubungan antara riwayat kontak dengan kejadian tuberkulosis pada 

anak balita 

4. Ada hubungan antara status ekonomi orang tua dengan kejadian 

tuberculosis pada anak balita 

5. Ada hubungan antara faktor yang paling dominan berhubungan dengan 

kejadian tuberkulosis pada anak balita 

 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA 

 
Tuberkulosis  

Tuberkulosis (TB) adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh 

Mycobacterium tuberculosis. Selain itu, ditemukan pula kuman Mycobacterium 

yang berbeda, yaitu Mycobacterium bovis dan Mycobacterium africanum. Tetapi 
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dari berbagai jenis Mycobacterium, Mycobacterium tuberculosis merupakan 

kuman yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia (DepKes, 2002).   

Penyakit TB pada anak merupakan penyakit sistemik yang dapat 

bermanifestasi pada berbagai organ, baik organ paru maupun ekstra paru. 

Penyakit TB pada anak di dapatkan dari penularan oleh orang dewasa. Penularan 

dari orang dewasa yang menderita TB ini, biasanya melalui inhalasi butir sputum 

penderita yang mengandung kuman TB, ketika penderita dewasa batuk, bersin 

atau berbicara (Heinz, 1993). 

 

Diagnosis TB pada anak 

Diagnosis paling tepat untuk menentukan penyakit TB adalah dengan 

ditemukannya kuman TB dari bahan yang diambil dari penderita, misalnya 

sputum, bilas lambung, biopsi, dan lain-lain. Namun pada anak, hal ini sangat 

sulit dan jarang didapatkan hasilnya, sehingga sebagian besar diagnosis TB anak 

didasarkan atas gambaran klinis, foto thoraks rongent dan uji tuberkulin. Klein 

dan Isseman (1998, dalam Rosmayudi, 2002), menjelaskan TB dapat didiagnosis 

bila ditemukan 2 atau lebih hal berikut ini : 1) Ada riwayat kontak erat dengan 

kasus TB baik diketahui maupun suspek, 2) Gambaran radiologik mengarah ke 

TB, 3) Tes tuberkulin posistif, 4) BTA positif, 5) Batuk > 2 minggu, 6) 

Kemungkinan respon terhadap pemberian obat anti TB (berat badan naik 10% 

setelah pengobatan 2 bulan, gejala menurun), 7) Reaksi cepat BCG, yaitu timbul 

kemerahan di lokasi suntikan dalam 3-7 hari setelah imunisasi, dan  8) 

Pembesaran kelenjar limfe superfisial yang spesifik. 

 

Gejala Umum TB pada anak 

1) Asymptomatis 

2) Berat badan turun selama 3 bulan berturut-turut tanpa sebab yang jelas dan 

tidak naik dalam 1 bulan meskipun sudah dengan penanganan gizi yang baik, 

nafsu makan tidak ada (anoreksia) dengan gagal tumbuh (failure to thrive). 

3) Demam lama atau berulang tanpa sebab yang jelas (bukan thypoid, malaria 

atau Infeksi Saluran Pernafasan Akut) 
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4) Pembesaran kelenjar limfe superfisialis yang tidak sakit, biasanya multipel, 

paling sering muncul di daerah leher, ketiak, dan lipatan paha (inguinal) 

5) Gejala-gejala dari saluran nafas, misalnya batuk lama lebih dari 30 hari 

(setelah disingkirkan sebab lain dari batuk), tanda cairan di dada dan nyeri 

dada 

6) Gejala-gejala dari saluran cerna, misalnya diare berulang yang tidak sembuh 

dengan pengobatan diare, benjolan (massa) di abdomen, dan tanda-tanda 

cairan dalam abdomen 

 

Faktor-faktor yang beresiko terjadinya kejadian TB : 

Menurut Beaglehole (1997), Long (1996), dan Whaley & Wong (1995), 

menyatakan bahwa faktor resiko yang dapat menimbulkan penyakit TB adalah 

faktor genetik, malnutrisi, imunisasi, riwayat kontak, dan lingkungan rumah. 

Dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah mengenai malnutrisi (status gizi), 

status imunisasi, riwayat kontak dan Status Status ekonomi 

1) Status Gizi 

Status gizi pada anak sangat penting, karena status gizi yang baik akan 

meningkatkan daya tahan dan kekebalan tubuh anak, sehingga anak tidak 

mudah menderita penyakit TB. Dan bila terinfeksi pun, anak dengan status 

gizi yang baik cenderung menderita TB ringan dibandingkan dengan yang gizi 

buruk. Menurut Markum (1991), pada anak yang mengalami kekurangan gizi 

akan menimbulkan penurunan daya tahan tubuh hal ini disebabkan pada anak 

dengan kekurangan energi dan protein akan terjadi penurunan sintesis asam 

amino, selain itu juga akan terjadi perubahan dalam sel mediator imunitas, 

dalam fungsi bakterisidal netropil dan system komplemen dalam respon Ig A. 

sekresi Ig A yang rendah bersamaan dengan penurunan imunitas makrosa 

akan memudahkan kolonisasi dan kontak antara mikroorganisme pathogen 

dan sel epitel. 

 

2) Imunisasi BCG 

Pemberian BCG pada bayi diharapkan dapat memberikan daya lindung 

terhadap penyakit TB yang berat, misalnya meningitis TB dan TB milier. 
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Tuberkel yang terbentuk oleh TB primer akan terlindungi oleh respon imun 

tubuh yang didapat dari imunisasi tersebut, sehingga akan menyebabkan 

infeksi menjadi tenang dan mencegah terjadinya penyebaran. Imunitas timbul 

6 - 8 minggu setelah pemberian BCG. Imunitas yang terjadi tidaklah lengkap 

sehingga masih mungkin terjadi superinfeksi meskipun biasanya tidak 

progresif dan menimbulkan komplikasi yang berat (FKUI, 1998).  

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa imunisasi BCG tidak mencegah 

infeksi TB tetapi mengurangi resiko TB berat seperti meningitis TB atau TB 

miliar. Menurut Novareni (2003) dan Misnadiarly, Cyrus H. Simanjuntak, 

Pudjarwoto (1990), menyatakan bahwa keefektifan BCG pun bervariasi 

sekitar 0-80%, dan factor-faktor yang mempengaruhi efektifitas BCG 

terhadap TB adalah perbedaan vaksin BCG, mycobacterium lingkungan yang 

tinggi, factor genetic, status gizi dan factor lain seperti paparan sinar 

ultraviolet terhadap vaksin dan kesalahan teknik penyuntikan atau oleh sebab 

lainnya.  

Imunisasi BCG telah digunakan selama bertahun-tahun, namun sulit 

menentukan dampaknya terhadap morbiditas penyakit pada suatu populasi, 

karena imunisasi BCG terutama diberikan pada anak di negara berkembang 

sementara kejadian infeksi TB pada orang dewasa masih tinggi dan sumber 

penularan terutama dari TB dewasa. 

 

3) Riwayat Kontak 

Menurut Depkes (2002), sumber penularan TB pada anak adalah orang 

dewasa yang menderita TB aktif (BTA positif). Anak-anak sangat rentan 

tertular bakteri TB dari orang dewasa, mengingat daya tahan dan kekebalan 

tubuh anak yang lemah. Pada waktu berbicara, penderita menyebarkan kuman 

ke udara dalam bentuk droplet (percikan dahak). Droplet yang mengandung 

kuman dapat bertahan hidup di udara pada suhu kamar dalam beberapa jam. 

Kuman tersebut akan terhirup oleh orang disekitarnya termasuk anak-anak 

dan menyebar dari paru ke anggota tubuh lainnya, melalui peredaran darah, 

sistem saluran limfe, saluran nafas atau penyebaran TB pada 10-15 orang 

lainnya. Oleh karena itu seorang anak hendaknya dijauhkan dari penderita TB 
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dewasa. Selain itu bila ada yang menderita TB, maka ia harus mendapatkan 

pengobatan dengan segera agar tidak menularkan pada anak-anak. 

 

4) Status ekonomi 

WHO (2003) menyebutkan 90% penderita TB di dunia menyerang kelompok 

dengan status ekonomi lemah atau miskin. Hubungan antara kemiskinan 

dengan TB bersifat timbal balik, TB merupakan penyebab kemiskinan dan 

karena miskin maka manusia menderita TB. Kondisi status ekonomi itu 

sendiri, mungkin tidak hanya berhubungan secara langsung, namun dapat 

merupakan  penyebab tidak langsung.  Status ekonomi yang rendah akan 

menyebabkan kondisi kepadatan hunian yang tinggi dan buruknya lingkungan, 

selain itu masalah kurang gizi dan rendahnya kemampuan untuk mendapatkan 

pelayanan kesehatan yang layak juga menjadi problem bagi golongan status 

ekonomi rendah. Dengan garis kemiskinan yang pada dasarnya ditentukan 

untuk memenuhi kebutuhan pangan utama, maka rumah tangga yang 

tergolong miskin (ekonomi lemah) tidak akan mempunyai daya beli yang 

dapat digunakan untuk menjamin ketahanan pangan keluarganya. Pada saat 

ketahanan pangan mengalami ancaman (misal pada saat tingkat pendapatan 

mendekati suatu titik dimana rumah tangga tidak mampu membeli kebutuhan 

pangan) maka status gizi dari kelompok rawan pangan akan terganggu. 

 

 
3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 
Tujuan Penelitian    

Tujuan Umum  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara faktor-faktor 

yang beresiko dengan kejadian tuberkulosis pada anak di kecamatan Ngamprah 

Kabupaten Bandung Barat 

Tujuan Khusus : 

1. Mengidentifikasi status gizi anak di kecamatan Ngamprah Kabupaten 

Bandung Barat 



10 
 

2. Mengidentifikasi status imunisasi BCG anak di kecamatan Ngamprah 

Kabupaten Bandung Barat 

3. Mengidentifikasi riwayat kontak anak  di kecamatan Ngamprah Kabupaten 

Bandung Barat 

4. Mengidentifikasi status ekonomi keluarga di kecamatan Ngamprah Kabupaten 

Bandung Barat 

5. Mengetahui hubungan antara status gizi dengan kejadian TB anak di 

kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat 

6. Mengetahui hubungan antara status imunisasi dengan kejadian TB anak di 

kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat 

7. Mengetahui hubungan antara riwayat kontak dengan kejadian TB anak di 

kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat 

8. Mengetahui hubungan antara status ekonomi keluarga dengan kejadian TB 

anak di kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat 

9. Mengetahui faktor mana yang paling dominan berhubungan dengan kejadian 

TB anak di kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat 

 

Manfaat  Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintahan 

Kabupaten Bandung Barat terutama Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat; 

diharapkan dapat memberikan informasi yang tepat dan aktual terkait dengan 

faktor resiko terjadinya TB pada anak sehingga dapat direncanakan suatu 

kebijakan/program yang relevan dalam meminimalkan kejadian TB pada anak. 

Selain itu, bagi pengembangan ilmu pengetahuan ; diharapkan dapat memberikan 

informasi bagi pihak tenaga kesehatan khususnya tenaga keperawatan terutama 

perawat komunitas dalam upaya meminimalkan kejadian TB anak dengan 

mempertimbangkan faktor-faktor yang paling berhubungan dengan kejadian TB 

anak, sehingga intervensi keperawatan dalam asuhan keperawatan pada anak 

dengan TB dapat lebih optimal 
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4. METODE PENELITIAN 

 
Rancangan Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah deskriptif korelasional yang  bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara status gizi, imunisasi BCG, riwayat kontak dan 

ekonomi keluarga dengan kejadian tuberkulosis pada anak di kecamatan 

Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, dengan melibatkan seluruh balita di 

wilayah tersebut. 

 

Variabel Penelitian 

Variabel indipendent dalam penelitian ini adalah : 1) status gizi, 2) imunisasi 

BCG, 3) riwayat kontak, dan 4) status ekonomi. Sedangkan variabel dependent 

adalah : kejadian TB. 

 

Populasi dan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anak usia 3 bulan – 5 tahun 

yang berada di wilayah kerja Puskesmas Ngamprah Kecamatan Ngamprah 

Kabupaten Bandung Barat. 

  Sedangkan sampel dalam penelitian ini terdiri dari dua kelompok sampel 

yaitu : Kelompok Kasus adalah anak dengan TB sebanyak 38 orang, sedangkan 

Kelompok Kontrol adalah anak yang tidak TB dalam 2 bulan terakhir ini 

sebanyak 38 orang. Sehingga jumlah sampel secara keseluruhan adalah 76 orang. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk mengetahui status gizi dan imunisasi diperoleh dengan melihat BB 

pada kartu KMS (Kartu Menuju Sehat) anak atau pencatatan di Puskesmas. 

Sedangkan riwayat kontak dan status ekonomi diperoleh melalui wawancara. 

Namun seluruh data yang diperoleh dari responden didokumentasikan pada 

lembar angket (instrument penelitian). Adapun prosedur pengumpulan data dalam 

penelitian ini dimulai dengan melakukan informed consent kepada responden 

tentang maksud dan tujuan dilakukan nya penelitian dan prosedur yang akan 

dilakukan, kemudian dilakukan wawancara/penyebaran angket dan pencarian data 

melalui kartu KMS/data pencatatan di Puskesmas. 



12 
 

Teknik Analisa Data 

Setelah data terkumpul, dilakukan pengolahan data terlebih dahulu yang 

meliputi editing, koding (sesuai definisi operasional) dan tabulasi. Kemudian data 

dianalisis untuk mencapai tujuan penelitian. Analisis data dilakukan dengan 

menggunakan tiga analisis, diantaranya yaitu : 

1. Analisis Univariat 

Analisis ini dilakukan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan 

karakteristik masing-masing variabel yang diteliti sehingga kumpulan data 

tersebut dapat disederhanakan dan diringkas menjadi informasi yang berguna. 

Berdasarkan jenis data pada penelitian ini yaitu data kategorik, maka data 

dianalisis dengan menggunakan rumus prosentase sehingga pada penyajian data 

berupa tabel distribusi frekuensi dan prosentase dari masing-masing  variabel 

indipenden : status gizi, imunisasi BCG, riwayat kontak dan status ekonomi. 

Selain itu, juga variabel dependen : kejadian TB. 

a. Status Gizi 

Analisis status  gizi anak berdasarkan hasil penimbangan rata-rata berat badan 

2 (dua) bulan terakhir sebelum dideteksi TB untuk yang kasus dan kontrol 

yang dilihat dari KMS balita, kemudian dibandingkan dengan standar baku 

dari grafik pertumbuhan untuk laki-laki dan perempuan dalam KMS. Skala 

pengukuran Ordinal kemudian dikategorikan sebagai berikut:  

0.  Gizi kurang =  bila BB berada di bawah garis merah 

1. Gizi sedang =  bila BB berada di atas garis merah namun dalam area kuning 

2. Gizi baik     =  bila BB berada di atas garis merah namun dalam area hijau 

b. Status Imunisasi 

Status imunisasi dilihat dari KMS atau wawancara, dengan kategori : 

0. Tidak pernah, apabila anak tidak pernah mendapat imunisasi BCG  

1. Pernah, apabila anak pernah mendapat imunisasi BCG  

c. Riwayat Kontak 

Riwayat kontak dikategorikan : 

0. Pernah, apabila anak pernah kontak atau berhubungan dengan orang 

dewasa yang menderita TB aktif. 
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1. Tidak pernah, apabila anak tidak pernah kontak atau berhubungan dengan 

orang dewasa yang menderita TB aktif. 

d. Status Ekonomi 

Status ekonomi keluarga dikategorikan : 

0. Lemah, apabila pengeluaran lebih besar daripada pendapatan 

1. Baik, apabila pengeluaran lebih kecil/sama dengan pendapatan 

e. Kejadian TB 

0. TB (anak yang menderita TB di seluruh anak usia 3 bulan – 5 tahun yang 

berada di kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat) 

1. Tidak TB (anak yang tidak menderita TB di seluruh anak usia 3 bulan – 5 

tahun yang berada di kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat). 

 

Setelah diketahui hasil dari keempat variabel diatas, selanjutnya dihitung 

presentase setiap kategori masing-masing variabel bebas tersebut dengan 

menggunakan rumus :    P = 
n
f  x 100 % 

Ket : P = Persentase kategori setiap variabel dengan kriteria tertentu 

f = Banyaknya kategori tertentu 

n = Jumlah seluruh anak yang diteliti 

 

Selanjutnya hasil perhitungan tersebut di atas diinterpretasikan dengan 

menggunakan kriteria sebagai berikut : 

0% : Tak seorang pun responden 

 1%  - 25% : Sebagian kecil responden 

26 % - 49 % : Hampir setengah responden 

50% : Sebagian responden 

51% - 75% : Sebagian besar responden 

76% - 99% : Hampir seluruh responden 

100% : Seluruh responden 
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2. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dilakukan untuk menguji hubungan antara dua variabel. 

Jenis data pada penelitian ini baik variabel indipenden  : status gizi, imunisasi 

BCG, riwayat kontak dan status ekonomi, maupun variabel dependen : kejadian 

TB adalah data kategorik sehingga untuk menguji hubungan antara kedua variabel 

tersebut digunakan uji Chi Square (X2) dengan derajat kemaknaan 5% (alpha 

0,05) atau tingkat kepercayaan 95%, selanjutnya untuk kesimpulan dilihat nilai p 

value dari hasil   Chi Square, dimana bermakna jika p value < 0,05. Pengujian 

korelasi dilakukan pada masing-masing variabel status gizi, imunisasi BCG, 

riwayat kontak dan ekonomi dengan variabel kejadian TB. Untuk mengetahui 

seberapa besar keeratan variabel independen pada variabel dependen dihitung 

dengan nilai Odd Ratio (OR). 

 

3. Analisis Multivariat 

Analisis ini bertujuan untuk melihat variabel independen yang paling 

signifikan hubungannya dengan variabel dependen. Analisis multivariat yang 

digunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan regresi logistik dengan tingkat 

kepercayaan 95 %,  untuk menganalisis hubungan semua sub variabel dalam 

variabel indipenden yaitu status gizi, imunisasi BCG, riwayat kontak dan status 

ekonomi dengan kejadian TB sebagai variabel dependen kategorik yang bersifat 

dikotom/binary. Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis regresi logistik 

ini antara lain : 

1) Melakukan analisis bivariat dengan regresi logistik sederhana antara masing-

masing variabel indipenden dengan variabel dependen. Bila hasil uji regresi 

logistik sederhana p value kurang dari 0,25 (p value < 0,25) maka variabel 

tersebut masuk pemodelan. 

2) Mengeluarkan variabel yang yang mempunyai p value lebih dari 0,25 (p value 

> 0,25). 

3) Setelah mendapat model yang memuat variabel yang berhubungan signifikan 

(p wald < 0,05), maka langkah terakhir melihat variabel yang paling dominan 

(nilai p yang paling kecil diantara variabel yang signifikan dengan cara 
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mengeluarkan satu persatu yang memiliki p wald tertinggi sampai didapatkan 

variabel yang p wald nya < 0,05  

 

 

5. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Hasil penelitian ini diperoleh dari analisis data seperti yang telah diuraikan 

dalam analisis data. Data-data yang dianalisis berjumlah 76 responden, dimana 38 

orang responden adalah anak yang menderita Tuberkulosa (TB) (kasus) dan 38 

orang responden adalah anak yang tidak menderita TB (kontrol). Variabel dalam 

penelitian ini adalah 1) status gizi, 2) imunisasi, 3) riwayat kontak, 4) status 

ekonomi dan 5) kejadian TB. Selain itu dianalisis pula mengenai hubungan antar 

variabel-variabel tersebut dengan kejadian TB pada anak, dimana data-data 

tersebut akan diuraikan satu persatu. 

 

Hasil Penelitian 

 
Gambaran Status Gizi, Status Imunisasi, Riwayat Kontak, dan Status 

Ekonomi 

1) Status Gizi 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Status Gizi Anak di Wilayah Kerja 
Puskesmas Ngamprah Kecamatan Ngamprah Kabupaten 
Bandung Barat Bulan Oktober-November 2009  

 
Kasus Kontrol Status 

Gizi f % f % 
Jumlah 

Kurang 6 75 2 25 8 (10,5%) 
Sedang 8 80 2 20 10 (13,2%) 

Baik 24 41,4 34 58,6 58 (76,3%) 
 
Gambaran mengenai status gizi pada responden baik yang menderita 

Tuberkulosa (kasus) atau pun yang tidak menderita Tuberkulosa (kontrol) 

dapat dilihat pada tabel 1. Dari keseluruhan responden, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa hampir seluruh responden yaitu sebanyak 58 orang 

anak (76,3%) mengalami status gizi baik.  
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2) Status Imunisasi 

Tabel 2.  Distribusi Frekuensi Status Imunisasi BCG pada Anak di 
Wilayah Kerja Puskesmas Ngamprah Kecamatan Ngamprah 
Kabupaten Bandung Barat Bulan Oktober-November 2009  

 
Kasus Kontrol Status 

Imunisasi f % f % 
Jumlah 

Tidak Pernah 3 100 0 0 3 (3,9%) 
Pernah 35 47,9 38 52,1 73 (96,1%) 

 

Berdasarkan tabel 2 di atas, secara keseluruhan responden baik pada 

kelompok kasus maupun kelompok kontrol menunjukkan bahwa hamper 

seluruh responden yaitu 73 orang (96,1%) sudah pernah diimunisasi BCG.  

 
3) Riwayat Kontak 

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Riwayat Kontak Anak dengan Orang 
Dewasa dengan Tuberkulosa Aktif di Wilayah Kerja 
Puskesmas Ngamprah Kecamatan Ngamprah Kabupaten 
Bandung Barat Bulan Oktober-November 2009  

 
Kasus Kontrol Riwayat 

Kontak f % f % 
Jumlah 

Pernah 34 94,4 2 5,6 36 (47,4%) 
Tidak Pernah 4 10 36 36 40 (52,6%) 

 
Berdasarkan tabel di atas, pada umumnya sebagian besar responden yaitu 

40 orang anak (52,6%) tidak pernah kontak dengan orang dewasa yang 

menderita TB.  

 

4) Status Ekonomi 

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Status Ekonomi keluarga di Wilayah 
Kerja Puskesmas Ngamprah Kecamatan Ngamprah Kabupaten 
Bandung Barat Bulan Oktober-November 2009  

 
Kasus Kontrol Status 

Ekonomi f % f % 
Jumlah 

Lemah 18 81,8 4 18,2 22 (28,9%) 
Baik  20 37 34 63 54 (71,1%) 
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Gambaran status ekonomi dari keseluruhan responden tampak pada tabel 4 

di atas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

yaitu sebanyak 54 orang anak (71,1%) mengalami status ekonomi lemah.  

 

Hubungan Antara Status Gizi, Imunisasi, Riwayat Kontak, Status Ekonomi 

dengan Kejadian Tuberkulosa pada Anak 

 

1) Hubungan Status Gizi dengan Kejadian Tuberkulosa pada Anak 

Hubungan status gizi anak dengan kejadian Tuberkulosa pada anak dapat 

dilihat pada tabel 5. Hasil penelitian didapatkan bahwa sebagian besar anak 

yang mengalami status gizi kurang (75%) dan hampir seluruh anak dengan 

status gizi sedang (80%) terjadi pada anak dengan Tuberkulosa (kelompok 

kasus), sebaliknya pada kelompok kontrol (yang tidak menderita Tuberkulosa) 

sebagian besar (58,6%) anak mengalami status gizi baik. Dan berdasarkan 

hasil uji statistik didapatkan nilai p value (0,026) <  α (0,05), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara status gizi dengan 

kejadian Tuberkulosa pada anak. Perbedaan pada antara status gizi kurang dan 

baik dapat dilihat pada nilai OR = 0,176  (0,034-0,905) dan 0,235 (0,044-

1,267), artinya anak dengan gizi kurang mempunyai peluang untuk terkena 

Tuberkulosa 0,176 kali dibandingkan anak dengan gizi baik, dan anak dengan 

status gizi sedang mempunyai peluang untuk terkena Tuberkulosa 0,235 kali 

dibandingkan dengan anak yang status gizi baik. 

 

Tabel 5. Distribusi Responden Menurut Status Gizi dan Kejadian Tuberkulosa 
pada Anak di Wilayah Kerja Puskesmas Ngamprah Kecamatan 
Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Bulan Oktober-November 
2009 

 
Kasus Kontrol Status 

Gizi f % f % 
Total P 

Value 
OR (95% CI) 

Kurang 
Sedang 

Baik 

6 
8 

24 

75 
80 

41,4 

2 
2 

34 

25 
20 

58,6 

8  
10 
58 

0,026 0,176  (0,034-0,905) 
0,235 (0,044-1,267) 
1 

Total 38 50 38 50 76   
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2) Hubungan Status Imunisasi dengan Kejadian Tuberkulosa pada Anak 

Berdasarkan hasil penelitian yang ditunjukkan pada tabel 6, menunjukkan 

bahwa hanya 3 orang pada kelompok kasus yang tidak pernah mendapatkan 

imunisasi BCG, sedangkan pada kelompok kontrol tidak ada seorang pun 

(0%) yang tidak pernah mendapatkan imunisasi BCG. Dan berdasarkan hasil 

uji chi square dengan p value = 0,240 >α (0,05),  dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada hubungan yang signifikan antara status imunisasi dengan kejadian 

Tuberkulosa pada anak 

 

Tabel 6. Distribusi Responden Menurut Status Imunisasi dan Kejadian 
Tuberkulosa pada Anak di Wilayah Kerja Puskesmas Ngamprah 
Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Bulan Oktober-
November 2009 

 
Kasus Kontrol Status 

Imunisasi f % f % 
Total P 

Value 
OR (95% CI) 

Tidak Pernah 3 100 0 0 3 2,086 (1,642-2,649) 
Pernah 35 47,9 38 52,1 73 

0,240 
1 

Total 38 50 38 50 76   
 
 

3) Hubungan Riwayat Kontak dengan Kejadian Tuberkulosa pada Anak 

Tabel 7. Distribusi Responden Menurut Riwayat Kontak dan Kejadian 
Tuberkulosa pada Anak di Wilayah Kerja Puskesmas Ngamprah 
Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Bulan Oktober-
November 2009 

 
Kasus Kontrol Riwayat 

Kontak f % f % 
Total P 

Value 
OR (95% CI) 

Pernah 34 94,4 2 5,6 36 153 (26,3-890,1) 
Tidak Pernah 4 10 36 90 40 

0,000 
1 

Total 38 50 38 50 76   
 

 

Pada tabel 7 terlihat bahwa hampir seluruh anak dengan Tuberkulosa (94,4%) 

pernah kontak dengan orang dewasa yang tuberkulosa aktif, begitu pun pada 

anak yang tidak mengalami Tuberkulosa hampir seluruhnya (90%) tidak 

pernah kontak dengan orang dewasa yang Tuberkulosa aktif. Dan hasil uji 
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statistik didapatkan nilai p value = 0,000 (< α = 0,05), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan signifikan antara riwayat kontak dengan 

kejadian Tuberkulosa pada anak. Nilai OR = 153 (26,3-890,1),artinya anak 

yang pernah kontak dengan orang dewasa dengan tuberkulosa aktif memiliki 

peluang 153 kali untuk mengalami Tuberkulosa dibandingkan anak yang tidak 

pernah kontak dengan orang dewasa dengan Tuberkulosa aktif. 
 
 

4) Hubungan Status Ekonomi dengan Kejadian Tuberkulosa pada Anak 

Berdasarkan pada tabel 8, terlihat bahwa hampir seluruh anak dengan 

Tuberkulosa (81,8%) memiliki latar belakang status ekonomi keluarga yang 

lemah, sedangkan pada anak yang tidak mengalami Tuberkulosa sebagian 

besar (63%) memiliki latar belakang status ekonomi keluarga yang baik. Hasil 

uji statistik didapatkan nilai p value = 0,001 (< α = 0,05), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan signifikan antara status ekonomi keluarga 

dengan kejadian Tuberkulosa pada anak. Nilai OR = 7,650 (2,267-25,810), 

artinya anak yang memiliki latar belakang status ekonomi keluarga yang 

lemah memiliki peluang 7,650 kali untuk mengalami Tuberkulosa 

dibandingkan anak yang memiliki latar belakang status ekonomi keluarga 

yang baik 

 

Tabel 8. Distribusi Responden Menurut Status Ekonomi dan Kejadian 
Tuberkulosa pada Anak di Wilayah Kerja Puskesmas Ngamprah 
Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Bulan Oktober-
November 2009 

 
Kasus Kontrol Status 

Ekonomi f % f % 
Total P 

Value 
OR (95% CI) 

Lemah 18 81,8 4 18,2 22 7,650 (2,267-25,810) 
Baik 20 37 34 63 54 

0,001 
1 

Total 38 50 38 50 76   
 
 
Model Faktor Penentu Kejadian Tuberkulosa 

Untuk menjawab faktor mana yang dominan berhubungan dengan kejadian 

tuberkulosa maka perlu dilakukan analisis multivariat. Tahapan analisis 
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multivariate meliputi : pemilihan variabel kandidat multivariate, pembuatan 

model dan analisis interaksi. 

 

1) Pemilihan Variabel Kandidat Multivariat 

Dalam penelitian ini ada 4 variabel yang diduga berhubungan dengan kejadian 

Tuberkulosa pada anak yaitu status gizi, imunisasi, riwayat kontak, dan status 

ekonomi. Untuk membuat model multivariat keempat variabel tersebut, 

terlebih dahulu dilakukan analisis bivariat dengan variabel dependen (kejadian 

Tuberkulosa). Menurut Mickey dan Greenland (1989, dalam Hastono, 2001), 

variabel yang pada saat uji G (rasio log-likelihood) memiliki p value < 0,25 

dan mempunyai kemaknaan secara substansi dapat dijadikan kandidat yang 

akan dimasukkan ke dalam model multivariat. Hasil analisis bivariat antara 

variabel independen dengan dependen disajikan dalam tabel 9 berikut ini : 

 

Tabel 9. Hasil Analisis Bivariat antara Status Gizi, Status Imunisasi, Riwayat 
Kontak, Status Ekonomi dengan Kejadian Tuberkulosa pada Anak di 
Wilayah Kerja Puskesmas Ngamprah Kecamatan Ngamprah 
Kabupaten Bandung Barat Bulan Oktober-November 2009 

 
No Variabel Log-likehood G P value 
1.  Status gizi 97,678 7,681 0,021 
2.  Status imunisasi 101,076 4,282 0,039 
3.  Riwayat kontak 41,455 63,903 0,000 
4.  Status Ekonomi 92,051 13,308 0,000 

 
Berdasarkan hasil di atas ternyata keempat variabel memiliki p value nya < 

0,25. Dengan demikian keempat variabel  tersebut terus masuk ke model 

multivariat. 

 

2) Pembuatan Model 

Hasil analisis Model Pertama hubungan kedua variabel independen yang 

meliputi status gizi, status imunisasi, riwayat kontak dan status ekonomi 

dengan variabel dependen kejadian Tuberkulosa, adalah sebagai berikut yang 

dapat dilihat pada tabel 10. 
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Tabel 10. Hasil Analisis Multivariat Regresi Logistik antara Status Gizi, 
Status Imunisasi, Riwayat Kontak, Status Ekonomi dengan 
Kejadian Tuberkulosa pada Anak di Wilayah Kerja Puskesmas 
Ngamprah Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Bulan 
Oktober-November 2009 

 
Variabel B P Wald OR 95% CI 

Status gizi -3,220 
-2,147 

0,048 
0,181 

0,040 
0,117 

0,002-0,978 
0,005-2,714 

Status imunisasi 17,880 0,999 0,000 0,000 
Riwayat kontak 5,691 0,000 296,160 23,288-3766,288 
Status Ekonomi 2,87 0,031 17,702 1,306-239,872 

-2 Log Likehood = 30,325        G = 75,033   p value = 0,000 
 

Berdasarkan hasil di atas terlihat bahwa signifikansi log-likehood < 0,05 (p = 

0,000). Namun secara signifikan ada variabel yang P wald nya > 0,05 (p value 

nya > 0,05), yaitu variabel status imunisasi. Dengan demikian berarti variabel 

status imunisasi dikeluarkan dari model. Kemudian diproses lagi dengan 

hanya mengikutkan variabel status gizi, riwayat kontak, dan status ekonomi 

yang terlihat pada model kedua berikut ini : 

 

Tabel 11. Hasil Analisis Multivariat Regresi Logistik Status Gizi, Riwayat 
Kontak, Status Ekonomi dengan Kejadian Tuberkulosa pada Anak 
di Wilayah Kerja Puskesmas Ngamprah Kecamatan Ngamprah 
Kabupaten Bandung Barat Bulan Oktober-November 2009 

 
Variabel B P Wald OR 95% CI 

Status gizi -3,231 
-2,153 

0,048 
0,180 

0,040 
0,116 

0,002-0,966 
0,005-2,711 

Riwayat kontak 5,707 0,000 301,047 23,834-3802,499 
Status Ekonomi 2,892 0,029 18,023 1,346-241,282 

-2 Log Likehood =  30,621  G = 74,737 p value = 0,000 
 

Hasil di atas terlihat baik status gizi, riwayat kontak maupun status ekonomi 

mempunyai p wald kurang dari 0,05, berarti ketiga variabel tersebut yang 

berhubungan secara signifikan dengan kejadian Tuberkulosa pada anak. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel tersebut 

merupakan variabel dominan yang berhubungan dengan kejadian 

Tuberkulosa.  
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Pembahasan 

Tuberkulosis merupakan salah satu penyakit infeksi yang dapat 

menimbulkan dampak pada status kesehatan dan perkembangan anak, hal ini 

diakibatkan karena tuberculosis pada anak sulit untuk didiagnosa.  Oleh karena itu 

perlu dilakukan tindakan pencegahan dengan memahami faktor-faktor yang 

berhubungan dan beresiko untuk terjadinya kejadian Tuberkulosa pada anak. Pada 

penelitian ini diperoleh hasil gambaran dan signifikansi hubungan antara faktor-

faktor yang berpotensi terjadinya Tuberkulosa pada anak, yaitu status gizi, status 

imunisasi BCG, riwayat kontak anak dengan orang dewasa yang TB aktif, dan 

status ekonomi keluarga. 

 

1) Hubungan Status Gizi dengan Kejadian Tuberkulosa pada Anak 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan 

antara status gizi dengan kejadian Tuberkulosa pada anak dengan p value = 

0,026. Secara keseluruhan, dari 76 responden terdapat 76,3% anak mengalami 

status gizi baik, namun pada anak dengan Tuberkulosa tampak bahwa 

sebagian besar anak mengalami status gizi kurang (75%) dan hampir seluruh 

anak mengalami status gizi sedang (80%). 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa kondisi status 

gizi yang kurang pada anak rentan untuk terkena penyakit Tuberkulosa, 

seperti menurut Markum (1991), pada anak yang mengalami kekurangan gizi 

akan menimbulkan penurunan daya tahan tubuh hal ini disebabkan pada anak 

dengan kekurangan energi dan protein akan terjadi penurunan sintesis asam 

amino, selain itu juga akan terjadi perubahan dalam sel mediator imunitas, 

dalam fungsi bakterisidal netropil dan system komplemen dalam respon Ig A. 

sekresi Ig A yang rendah bersamaan dengan penurunan imunitas makrosa 

akan memudahkan kolonisasi dan kontak antara mikroorganisme pathogen 

dan sel epitel. Selain itu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Misnadiarly, Cyrus H. Simanjuntak, Pudjarwoto (1990) menyatakan bahwa 

pada anak yang bergizi Normal ditemukan kasus TB lebih kecil 3,71% 

daripada penderita dengan status gizi Kurang dan Buruk.  
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Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi balita adalah asupan nutrisi, 

penyakit infeksi, pengetahuan ibu tentang gizi, kepercayaan terhadap makanan 

tertentu dan status sosial ekonomi keluarga. Dengan demikian upaya 

peningkatan status gizi pada anak harus diperhatikan dengan 

mempertimbangkan factor-faktor yang mempengaruhi peningkatan gizi anak, 

terlebih lagi pada anak dengan usia balita berdasarkan karakteristik tumbuh 

kembangnya sedang memasuki masa sulit makan. Sehingga diperlukan upaya-

upaya ekstra untuk memaksimalkan asupan nutrisi untuk anak.. 

  

2) Hubungan Status Imunisasi BCG dengan Kejadian Tuberkulosa pada 

Anak 

Imunisasi Bacillus Calmette-Guerin (BCG)  merupakan salah satu 

imunisasi yang dianjurkan dalam program pemerintah yang dimaksudkan 

untuk mencegah terjadinya Tuberkulosa, sehingga banyak upaya-upaya 

pemerintah untuk meningkatkan cakupan imunisasi BCG pada anak. Seperti di 

wilayah Kabupaten Bandung menurut sumber dari Dinas Kesehatan 

Kabupaten Bandung bahwa pada tahun 2004 cakupan imunisasi BCG nya 

sudah mencapai 95,6% (Bapeda, 2009). Melalui imunisasi BCG, tuberkel 

yang terbentuk oleh TB primer akan terlindungi oleh respon imun tubuh yang 

didapat dari imunisasi tersebut, sehingga akan menyebabkan infeksi menjadi 

tenang dan mencegah terjadinya penyebaran. Imunitas timbul 6 - 8 minggu 

setelah pemberian BCG (FKUI, 1998).  

Namun berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa tidak ada 

hubungan yang signifikan (p value = 0,240) antara status imunisasi BCG 

dengan kejadian tuberkulosa pada anak. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

meskipun anak sudah mendapatkan imunisasi BCG namun anak masih 

berpotensial dan dapat terkena penyakit Tuberkulosa.  Sebetulnya, sampai saat 

ini pun efektifitas proteksi dari imunisasi BCG ini memang masih banyak 

diperdebatkan. Putrali dan kawan-kawan dalam sebuah penelitian kasus 

kontrol di Jakarta melaporkan, efektifitas BCG untuk mencegah semua bentuk 

infeksi TB 34 %.
 
Dengan demikian imunitas yang terbentuk tidaklah mutlak 

mencegah infeksi Mycobacterium Tuberculosis, namun infeksi yang terjadi 
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tidak progresif dan tidak menimbulkan komplikasi yang berat dan berakibat 

fatal terutama pada anak, seperti TB milier, kavitas paru, TB tulang dan sendi 

serta meningitis TB.  

Sedangkan menurut Novareni (2003) dan Misnadiarly, Cyrus H. 

Simanjuntak, Pudjarwoto (1990), menyatakan bahwa keefektifan BCG 

bervariasi sekitar 0-80%, dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas 

BCG terhadap TB adalah perbedaan vaksin BCG, mycobacterium lingkungan 

yang tinggi, factor genetic, status gizi dan factor lain seperti paparan sinar 

ultraviolet terhadap vaksin dan kesalahan teknik penyuntikan, atau oleh sebab 

lainnya. Selain itu, waktu pemberian imunisasi pun banyak diperdebatkan 

juga. Beberapa ahli mengatakan bahwa imunisasi BCG sebaiknya diberikan 

pada 0 bulan (3 hari pertama setelah kelahiran) karena dikhawatirkan anak 

akan lebih dulu terinfeksi sebelum diberikan imunisasi BCG.  

Namun pendapat lain muncul bahwa sebaiknya imunisasi BCG itu 

diberikan antara usia 2-3 bulan karena jika diberikan pada usia 0 bulan belum 

dapat membentuk antibody dengan baik, seperti yang diungkapkan oleh  

Suardi (2002), bahwa imunitas yang dibentuk oleh vaksinasi BCG dapat 

dilihat dengan uji tuberculin 6-8 minggu setelah vaksinasi dan berdasarkan 

hasil penelitian didapatkan bahwa respon dari uji tuberculin lebih baik pada 

vaksinasi yang diberikan pada 3 bulan pertama dibandingkan dengan bila 

diberikan pada 3 hari pertama setelah kelahiran. Skar BCG yang timbul pun 

lebih banyak bila imunisasi diberikan 3 bulan setelah lahir. Skar BCG 

dianggap sebagai indicator efektif tidaknya imunisasi BCG. 

Oleh karena itu pada penelitian ini, meskipun anak sudah diberikan 

imunisasi BCG ternyata anak masih terkena penyakit Tuberkulosa. Hal ini ada 

kemungkinan diakibatkan banyak factor diantaranya waktu pemberiannya 

yang kurang tepat, cara pemberian, dosis dan penyimpanan vaksin yang 

kurang tepat atau oleh sebab lain sehingga efektifitas proteksi dari vaksin 

BCG tersebut tidak optimal.  
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3) Hubungan Riwayat Kontak dengan Kejadian Tuberkulosa pada Anak 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara riwayat kontak dengan kejadian Tuberkulosa pada anak (p 

value = 0,000).  Sehingga dapat dikatakan jika anak pernah kontak dengan 

orang dewasa dengan TB aktif maka berpotensi untuk terkena/tertular 

penyakit TB, sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa anak 

yang pernah kontak dengan orang dewasa dengan tuberkulosa aktif memiliki 

peluang 153 kali untuk mengalami Tuberkulosa dibandingkan anak yang tidak 

pernah kontak dengan orang dewasa dengan Tuberkulosa aktif. 

Menurut Depkes (2002), sumber penularan TB pada anak adalah orang 

dewasa yang menderita TB aktif (BTA positif). Anak-anak sangat rentan 

tertular bakteri TB dari orang dewasa, mengingat daya tahan dan kekebalan 

tubuh anak yang lemah. Pada waktu berbicara, penderita menyebarkan kuman 

ke udara dalam bentuk droplet (percikan dahak). Droplet yang mengandung 

kuman dapat bertahan hidup di udara pada suhu kamar dalam beberapa jam. 

Kuman tersebut akan terhirup oleh orang disekitarnya termasuk anak-anak dan 

menyebar dari paru ke anggota tubuh lainnya, melalui peredaran darah, sistem 

saluran limfe, saluran nafas atau penyebaran TB pada 10-15 orang lainnya. 

Selain itu Rosmayudi (2002) pun menjelaskan bahwa sumber penularan yang 

paling berbahaya yaitu dari orang dewasa yang menderita TB aktif dengan 

kavitas (caverne). Kavitas dapat berhubungan dengan bebas dengan atmosfir 

melalui bronchi, dan kondisi ini sangat infeksius dan dapat menularkan 

penyakit melalui batuk, bersin dan percakapan.  

Dengan demikian  makin sering dan makin lama seseorang terutama anak 

kontak dengan orang dewasa dengan TB aktif maka makin besar kemungkinan 

penularannya. Sumber penularan bagi bayi/anak biasanya adalah orang tua 

mereka sendiri, orang serumah atau orang yang sering berkunjung/kontak erat. 

Sehingga hendaknya anak dijauhkan dari orang dewasa dengan TB aktif dan 

selain itu bila ada yang menderita TB maka ia harus mendapatkan pengobatan 

dengan segera dan tuntas agar tidak menularkan pada anak-anak.  
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4) Hubungan Status Ekonomi dengan Kejadian Tuberkulosa pada Anak  

Berdasarkan hasil uji korelasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

yang signifikan antara status ekonomi keluarga dengan kejadian Tuberkulosa pada 

anak (p value = 0,001). Pada kondisi sosial ekonomi yang lemah/ rendah, dapat 

menyebabkan berbagai masalah, diantaranya masalah gizi kurang/buruk yang 

diakibatkan karena dengan kondisi ekonomi lemah akan menurunkan daya beli 

masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pangan yang diupayakan untuk 

meningkatkan status gizi masyarakat. Karena status gizi yang kurang beresiko 

untuk terjadinya TB pada anak. Selain itu, masalah kepadatan rumah dan 

buruknya lingkungan dapat menjadi permasalahan bagi golongan ekonomi lemah. 

Kepadatan hunian yang tinggi dapat memfasilitasi penularan TB dari orang 

dewasa pada anak, karena anak akan lebih sering kontak dengan orang dewasa 

dengan TB tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi status ekonomi 

keluarga yang lemah dapat menjadi penyebab langsung maupun tidak langsung 

terjadinya tuberkulosa khususnya pada anak.  

Hal ini sesuai seperti yang dikemukakan oleh WHO (2003) bahwa 90% 

penderita TB di dunia menyerang kelompok sosial ekonomi lemah atau miskin 

dan menurut Enarson TB merupakan penyakit terbanyak yang menyerang negara 

dengan penduduk berpenghasilan rendah. Dan berdasarkan hasil penelitian pun 

menunjukkan bahwa anak yang memiliki latar belakang status ekonomi keluarga 

yang lemah memiliki peluang 7,650 kali untuk mengalami Tuberkulosa 

dibandingkan anak yang memiliki latar belakang status ekonomi keluarga yang 

baik 
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6. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Tuberculosis pada anak agak sulit untuk dideteksi namun ada faktor-faktor yang 

beresiko untuk terjadinya tuberkulosa pada anak, yaitu status gizi, imunisasi, 

riwayat kontak, dan status ekonomi. 

1) Status gizi anak menunjukkan hampir seluruh responden (76,3%) mengalami 

status gizi baik dan sebagian kecil mengalami status gizi kurang (10,5%). 

2) Hampir seluruh responden (96,1%) sudah pernah diimunisasi BCG, sedangkan 

yang tidak diimunisasi BCG hanya sebagian kecil saja (3,9%).  

3) Pada riwayat kontak menunjukkan sebagian besar anak (52,6%) tidak pernah 

kontak dengan orang dewasa yang menderita TB, dan hampir setengahnya 

(47,4%) pernah kontak dengan orang dewasa yang tuberkulosa aktif. 

4) Status ekonomi keluarga sebagian besar responden (71,1%) mengalami status 

ekonomi lemah, sebaliknya yang berstatus ekonomi baik hanya sebagian 

kecilnya saja. 

5) Ada hubungan yang signifikan antara status gizi dengan kejadian Tuberkulosa 

pada anak (p value = 0,026). Nilai Perbedaan pada antara status gizi kurang 

dan baik yaitu OR = 0,176  (0,034-0,905) dan 0,235 (0,044-1,267), artinya 

anak dengan gizi kurang mempunyai peluang untuk terkena Tuberkulosa 

0,176 kali dibandingkan anak dengan gizi baik, dan anak dengan status gizi 

sedang mempunyai peluang untuk terkena Tuberkulosa 0,235 kali 

dibandingkan dengan anak yang status gizi baik. 

6) Tidak ada hubungan yang signifikan antara status imunisasi dengan kejadian 

Tuberkulosa (p value = 0,240). 

7) Ada hubungan yang signifikan antara riwayat kontak dengan kejadian 

tuberkulosa (p value = 0,000). Nilai OR = 153 (26,3-890,1), artinya anak yang 

pernah kontak dengan orang dewasa dengan tuberkulosa aktif memiliki 

peluang 153 kali untuk mengalami Tuberkulosa dibandingkan anak yang tidak 

pernah kontak.  

8) Ada hubungan yang signifikan antara status ekonomi keluarga dengan 

kejadian Tuberkulosa pada anak (p value = 0,001) dengan nilai OR = 7,650 

(2,267-25,810), artinya anak yang memiliki latar belakang status ekonomi 
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keluarga yang lemah memiliki peluang 7,650 kali untuk mengalami 

Tuberkulosa dibandingkan anak yang memiliki latar belakang status ekonomi 

keluarga yang baik 

9) Faktor yang dominan berhubungan dengan kejadian Tuberkulosa adalah  

status gizi, riwayat kontak, dan status ekonomi.  

 
Saran 

Sesuai dengan hasil penelitian yang ada, maka peneliti bermaksud untuk 

memberikan masukan atau saran kepada : 

a. Praktik keperawatan bagi klien;  

Dalam upaya menurunkan angka kejadian Tuberkulosa pada anak hendaknya 

pihak Puskesmas khususnya bagian program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), 

bagian Program Pemberantasan Penyakit Menular maupun seluruh tenaga 

keperawatannya untuk lebih menekankan upaya promotif dan preventif yang 

terkait dengan penyakit Tuberkulosa dengan mempertimbangkan faktor-faktor 

yang secara signifikan beresiko untuk terjadinya tuberkulosa pada anak, yaitu 

melalui :  

1) mengefektifkan dan mengintensifkan penyuluhan kesehatan terkait dengan 

gizi,  kontak dengan penderita TB dewasa dan ekonomi keluarga, 

2) mengoptimalkan pemantuan gizi pada anak,  

3) mengoptimalkan dalam pemberian imunisasi BCG dengan 

mempertimbangkan factor-faktor yang mungkin akan mempengaruhi 

efektifitas BCG 

4) Mengoptimalkan pemantauan dan pengobatan tuntas pada orang dewasa 

yang menderita TB aktif. 

 

b. Pendidikan keperawatan ;  

Mengembangkan kurikulum pendidikan keperawatan mengenai factor-faktor 

yang beresiko dalam terjadinya Tuberkulosa pada anak, terutama yang terkait 

dengan efektifitas imunisasi BCG. 
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