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Abstrak
Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatana masyarakat. Salah satu populasi yang paling berisiko adalah
tahanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor risiko kejadian TB di dalam penjara. Data yang
digunakan adala data primer yang diambil pada bulan Desember 2013 hingga Februari 2014. Analisis data
menggunakan Chi Square, dan Chi Square Mantel Haenzel untuk bivariat, serta Regresi Logistik untuk
multivariat. Ada hubungan signifkan antara keberadaan orang dengan penyakit TB dapam satu kamar tahanan (p
value<0,0001), lama tahanan (p value=0,008), dan pemanfaatan ARV (p value=0,039). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa keberadaan orang dengan penyakit TB dalam satu kamar merupaka faktor paling berisiko
terhadap kejadian TB di penjara (OR=13,009). Pengupayaan perbaikan sistem ruang isolasi dan modifikasi
lingkungan, serta peningkatan pelayanan kesehatan dengan pemeriksaan rutin terhadap suspek TB dapat
dijadikan upaya pencegahan penularan TB di dalam penjara. Diperlukan upaya provokasi ke atas guna
melancarkan upaya pencegahan karena upaya yang diambil berhubungan dengan sistem keamanan penjara.
Kata kunci: tuberkulosiss, lapas

Occurrence Risk of Tuberculosis: Case Control Study At correctional inmates
in Class II Narcotics Penitentiary, Jakarta 2013
Abstract
Tuberculosis is still a problem for public health. One of the populations most at risk are prisoners. This study
aimed to determine the risk factors in the incidence of TB in prisons. The data used is primary data taken in
December 2013 to February 2014. Analysis of the data using Chi Square, Chi Square and Mantel Haenzel for
bivariate, and multivariate logistic regression for. There was a significant association between the presence of a
person with TB disease in the detention room (p value <0.0001), length of detention (p value = 0.008), and the
use of antiretrovirals (p value = 0.039). The results showed that the presence of people with TB in the room is the
most risk factors on the incidence of TB in prison (OR = 13.009). Striving for improvement and modification
system isolation room environment, as well as increased health care with routine checks on suspected
tuberculosis prevention efforts can be used as TB transmission in prison. Required to provoke up to launch
prevention efforts because of measures taken related to prison security system.
Keywords: tuberculosis, prison
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Pendahuluan
Tuberkulosiss

(TB)

adalah

salah

satu

penyakit

menular

pernafasan

yang

menyumbangkan angka kematian tinggi. Penyakit infeksi saluran pernafasan yang
disebabkan oleh bakteri Mycobacterium Tuberkulosiss memiliki banyak jenis, tetapi
manifestasi terbesar adalah pada paru – paru. World Health Organization (WHO)
menyebutkan bahwa TB adalah penyebab utama kematian akibat penyakit infeksi pada orang
dewasa setiap tahunnya.

Diestimasikan terdapat 7,96 juta kasus baru setiap tahunnya.

Kemudian tahun 2006 terdapat 9,2 juta kasus baru dengan kematian kurang lebih 1,7 juta. TB
juga membunuh satu juta wanita dan 100 ribu anak setiap tahunnya. Selain itu, terdapat 450
ribu anak usia di bawah 15 tahun meninggal karena TB (WHO,1997).
Berdasarkan Global Report WHO 2010 diketahui bahwa total seluruh kasus TB dunia
tahun 2009 sebanyak 294.731 kasus dimana 169.213 adalah kasus TB baru BTA positif,
108.616 adalah kasus TB BTA negatif, 11.215 adalah kasus TB extra paru, 3.709 adalah
kasus TB kambuh, dan 1.978 adalah kasus pengobatan ulang di luar kasus sembuh. Hasil
Survei Prevalensi Pada Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 2001, diketahui
bahwa TB berkontribusi sebesar 9,4% terhadap total kematian di indonesia. Pada SKRT
tahun 2004, prevalensi TB paru berdasarkan pemeriksaan mikroskopik basil tahan asam
(BTA) positif sebesar 104 per 100 ribu penduduk. Tahun 2011, Direktorat Jendral
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementrian Kesehatan Republik
Indonesia melaporkan bahwa tingkat prevalensi penderita TB paru di indonesia sebanyak 289
per 100 ribu peduduk dan insidensi sebesar 189 per 100 ribu penduduk.
TB paru sangat mudah menular, yaitu melalui cairan pada saluran pernafasan yang
keluar ke udara pada saat batuk atau bersin dan kemudian dihirup oleh orang – orang
sekitarnya, terutama mereka yang mengalami kekurangan gizi, daya tahan tubuh menurun
atau terus menerus menghirup udara yang mengandung kuman TB. TB sangat tinggi tingkat
persebarannya pada lokasi yang padat penduduk, kondisi rumah dengan ventilasi tidak
memadai, pada orang – orang malnutrisi, pada orang – orang dengan akses pengobatan tidak
memadai dan lain sebagainya. Oleh karena itu, TB banyak ditemukan di daerah pemukiman
padat penduduk dengan penduduk ekonomi menengah kebawah (WHO,2000).
Kejadian TB di dalam lapas dianggap sebagai kasus khusus. Populasi dalam lapas
semakin meningkat setiap tahunnya. Banyak lapas

yang jumlah

penghuninya melebihi

kapasitas. Populasi dalam penjara terdiri dari para narapidana atau tahanan, penjaga dan
petugas lainnya serta pengunjung. Lapas telah mendapatkan label sebagai “Incubators” untuk
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TB. Tingkat kejadian TB di penjara Rusia mencapai 7000 tahanan, dan menjadi penyebab
kematian tertinggi di penjara Azerbaijan (24%) (WHO,2002).
Penularan TB menjadi tinggi kembali di dunia setelah terjadinya endemik HIV. HIV
meningkatkan risiko seseorang untuk memiliki daya tahan tubuh lemah, kekurangan gizi dan
malnutrisi. Kondisi tersebut mendukung terjadinya penularan TB. Status HIV pada seseorang
telah dinyatakan sebagai faktor risiko kejadian TB oleh beberapa penelitian. Hasil penelitian
didukung oleh adanya temuan bahwa TB adalah manifestasi terbesar yang menyebabkan
kematian pada pengidap HIV. Penderita TB yang didapat akibat dia memiliki HIV positif,
disebut sebagai penderita TB-HIV.
Menurut WHO tahun 2000, TB di lapas jauh lebih tinggi dibandingkan di populasi
umum. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa fakta lapangan. Fakta yang ada di lapas dan
rutan, khususnya di indonesia, yaitu adanya over kapasitas dengan sarana prasarana sehingga
menyebabkan overcrowding, lingkungan dan sanitasi yang kurang memadai serta belum
efektifnya pelaksanaan penanggulangan TB dengan strategi yang telah diatur pemerintah.
Selain itu, perilaku warga binaan pemasyarakatan (WBP),yaitu tahanan dan
narapidana juga andil

perannya dalam

penularan TB. Perilaku yang dimaksud adalah

perilaku seksual dan penggunaan narkoba. Hasil STBP 2009 menyatakan bahwa hampir
separuh dari pengguna narkoba jarum suntik yang pernah dipenjara, mengaku pernah
menyuntikkan Napza selama di penjara. Perilaku ini sangat mendukung pernyataan bahwa
penularan HIV di penjara pun lebih tinggi dibandingkan di populasi umum.
Mobilitas WBP dapat menjadi sumber pajanan penyakit infeksi karena pengaru dalam
lingkungan lapas. Penyakit infeksi yang dibawa, khususnya TB dapat mengancam kondisi
kesehatan pada populasi umum yang nantinya dimana nantinya WBP kembali setelah ditahan.
Memperhatikan uraian di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian untuk mengukur
besar risiko kejadian TB pada WBP narkotika agar dapat mencegah kasus penularan dimasa
mendatang.
Tinjauan Teoritis
Kementrian Kesehatan Republik Indonesia menggambarkan faktor risiko kejadian TB.
Faktor risiko dibedakan menjadi dua kategori, yaitu faktor risiko yang berhubungan dengan
kejadian infeksi dan faktor risiko yang berhubungan dengan berkembangnya penyakit TB
pada seseorang yang telah terinfeksi. Kementrian menggambarkan alur terjadinya infeksi
dan kesakitan TB sebagai berikut.
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Gambar 1. Faktor risiko yang berhubungan dengan infeksi TB
Risiko tertular bergantung dari tingkat pajanan bakteri TB. Pasien dengan TB paru
BTA positif membeikan kemungkinan risiko lebih tinggi dari pasien TB paru dengan BTA
negatif.Infeksi TB dibuktikan denga adanya perubahan reaksi tuberkulin negatif menjadi
positif.
Penelitian yang dilakukan oleh Chapman dalam tulisan Coberly dan Chaisson (2001)
menunjukkan bahwa lingkungan dan faktor sosial seperti kemiskinan dan kepadatan
ruangan merupakan faktor risiko terjadinya peningkatan infeksi pada anak yang tinggal
bersama keluarga dengan pasien TB. Chapman menunjukkan bahwa tingkat keparahan
penyakit adalah faktor paling kuat menyababkan terjadinya infeksi. Kejadian aktifnya TB
laten juga besar terjadi di area penduduk miskin. Samahalnya dengan penelitian yang
dilakukan oleh Chapman, Madras menyebutkan bahwa keparahan penyakit dalam
masyarakat merupakan faktor risiko utama terjadinya peningkatan

infeksi. Frekuensi

paparan antara orang yang tidak TB dengan pasien TB juga menjadi faktor risiko dan
pendukung paparan untuk terjadi infeksi TB.
Coberly dan Chaisson (2001) menyebutkan bahwa Maryland melakukan penelitian di
New York City mengenai TB dan dimana hasilnya menunjukkan bahwa kemiskinan seperti
kepadatan dan bangunan rumah yang tidak standar merubah pengaruh faktor risiko infeksi
menjadi lebih tinggi. Modifikasi lingkungan dapat mempengaruhi tingkat konsentrasi
kuman TB dimana merupakan faktor penting dalam proses infeksi.
Faktor pada lingkungan yang dapat meningkatkan probabilitas tingginya bakteri pada
udara adalah ventilasi yang tidak standar, durasi kontak dengan penderita TB, dan kepadatan
ruangan.Konsentrasi bakteri TB menurun pada ruang yang terpapar cahaya dengan baik.
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Coberly dan Chaisson menyebutkan adanya faktor yang berhubungan dengan risiko
berkembangnya infeksi menjadi sakit TB. Faktor-faktor tersebut adalah lama waktu telah
terinfeksi, umur, jenis kelamin, genetik, tingkat stress, status gizi, infeksi HIV dan faktor lain
berupa penyakit. Berdasarkan teori di atas, peneliti melakukan pengelompokkan faktor guna
penelitian. Faktor-faktor tersebut adalah faktor perilaku (umur, tingkat pendidikan, status
perkawinan, jenis pekerjaan, riwayat ditahan), faktor riwayat kesehatan (riwayat HIV, status
gizi, riwayat TB dalam keluarga), faktor pajanan (lama tahanan dan keberadaan orang
dengan TB dalam satu kamar), faktor lingkungan dan faktor pelayanan keseatan
(pemanfaatan ARV).
Metode
Penelitian ini menggunakan desain studi case control. Populasi penelitian ini adalah
seluruh WBP yang ada di dalam lapas. Sedangkan, alur pemilihan sampel adalah seperti
gambar 2. Analisis data yang dilakukan adalah univariat, bivariat, dan multivariat.
Populasi	
  Penelitian	
  
Seluruh	
  WBP	
  Lapas	
  Narkotika	
  Klas	
  II	
  A	
  
Jakarta	
  
Populasi	
  Studi	
  
Seluruh	
  WBP	
  Lapas	
  Narkotika	
  Klas	
  II	
  A	
  
Jakarta	
  yang	
  telah	
  mengikuti	
  skrining	
  
kesehatan	
  awal	
  masuk	
  lapas	
  

Eligible	
  Subject	
  
Kasus	
  :	
  WBP	
  yang	
  pernah	
  di	
  
diagnosa	
  TB	
  dan	
  atau	
  
pernah	
  minum	
  OAT.	
  

Kontrol	
  :	
  WBP	
  yang	
  tidak	
  
pernah	
  didiagnosa	
  TB	
  dan	
  
tidak	
  pernah	
  minum	
  OAT.	
  

Intended	
  Subject	
  
Kasus	
  :	
  WBP	
  yang	
  pernah	
  
didiagnosa	
  TB	
  dan	
  atau	
  
pernah	
  minum	
  OAT	
  
sebanyak	
  76	
  orang.	
  

Kontrol	
  :	
  WBP	
  yang	
  tidak	
  
pernah	
  didiagnosa	
  TB	
  dan	
  
tidak	
  pernah	
  minum	
  OAT	
  
sebanyak	
  152	
  orang.	
  

Gambar 2. Proses Pengambilan Sampel
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Hasil Penelitian
Berdasarkan kerangka teori, peneliti melakukan pengelompokan kembali variabel
yang diteliti. Variabel yang diteliti dikelompokkan dalam 6 faktor, yaitu faktor karakterisitk
individu (umur, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, status kawin, riwayat ditahan
sebelumnya), faktor lingkungan (kepadatan ruangan, keberadaan ventilasi, kelembaban udara,
pencahayaan), faktor perilaku (pengguna narkoba suntik, perokok), faktor riwayat kesehatan
(riwayat HIV, status gizi, riwayat TB dalam keluarga), faktor pajanan (lama tahanan,
keberadaan orang dengan TB dalam satu kamar), dan faktor pelayanan kesehatan
(pemanfaatan ARV). Pada penelitian ini faktor lingkungan tidak dapat di analisis secara
statistik karena adanya ketidak validan data.
	
  
Tabel 1 Distribusi Faktor Risiko Kejadian TB pada WBP di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II
A Jakarta Tahun 2013
Variabel
Umur
≤ 28 tahun
28 – 33 tahun
34 – 38 tahun
>38 tahun
Total
Status Perkawinan
Kawin
Belum Kawin
Cerai Mati/Hidup
Total
Pendidikan
≥SMA
<SMA
Total
Pekerjaan
Terdidik
Terlatih
Tidak Bekerja
Total
Penggunaan
Narkoba Suntik
Bukan penasun
Penasun
Total
Penggunaan
Rokok
Tidak merokok
Pernah merokok
Masih merokok
Total
Riwayat HIV
Tidak
Ya
Total

Kontrol

Kasus

OR
(95% CI)

P-value

28,9
23,7
28,9
18,4
100

1
1,005 (0,467 – 2,163)
1,132 (0,43 – 2,359)
0,760 (0,340 – 1,697)

0,813
0,989
0,742
0,503

25
43
8
76

32,9
56,6
10,5
100

1
2,474 (1,361-4,498)
2,018 (0,751-5,421)

0,011
0,003
0,164

65,1
34,9
100

39
37
76

51,3
48,7
100

1,772 (1,012-3,102)

0,045

90
45
17
152

59,2
29,6
11,2
100

39
24
13
76

51,3
31,6
17,1
100

1
1,116 (0,511-2,439)
1,641(0,865-3,114)

0,314
0,783
0,130

129
23
152

84,9
15,1
100

38
38
76

50
50
100

5,609 (2,982 – 10,548)

< 0,0001

9
25
118
152

5,9
16,4
77,6
100

4
23
49
76

5,3
30,3
64,5
100

1
2,070 (0,560-7,648)
0,913 (0,275-3,177)

0,058
0,275
0,913

139
13
152

91,4
8,6
100

37
39
76

48,7
51,3
100

11,270 (5,459-23,267)

< 0,0001

N

%

N

%

43
35
38
36
152

28,3
23
25
23,7
100

22
18
22
14
76

82
57
13
152

53,9
37,5
8,6
100

99
53
152
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Lanjutan Tabel 5.6
Variabel
Lama Tahanan
< Median (32 bulan)
≥Median (32 bulan)
Total
Pernah Ditahan
Sebelumnya
Tidak Pernah
Pernah
Total
Riwayat TB dalam
Keluarga
Tidak Ada
Ada
Total
Keberadaan
Orang TB dalam
Kamar Tahanan
Tidak Ada
Ada
Total
Status Gizi
IMT Normal
IMT < 18,5
Total
Pemanfaatan ARV
Ya
Tidak
Total

Kontrol

Kasus

N

%

N

%

94
58
152

61,8
38,2
100

23
53
76

30,3
69,7
100

137
15
152

90,1
9,9
100

55
21
76

72,4
27,6
100

146
6
152

96,1
3,9
100

67
9
76

88,2
11,8
100

137
15
152

90,1
9,9
100

29
47
76

38,2
61,8
100

105
47
152

69,1
30,9
100

35
41
76

46,1
53,9
100

6
146
152

3,9
96,1
100

29
46
75

38,7
61,3
100

OR
(95% CI)

P-value

3,735 (2,073-6,729)

< 0,0001

3,487 (1,676-7,256)

0,001

3,269
(1,118-9,555)

0,030

14,802
(7,307-29,985)

<0,0001

2,617 (1,484-4,615)

0,001

0,067 (0,026-0,170)

< 0,0001

Hasil bivariat menunjukkan bahwa terdapat beberapa variabel yang berhubungan
secara signifikan. Variabel-variabel tersebut adalah status perkawinan pada mereka yang
belum kawin, tingkat pendidikan pada kelompok tingkat pendidikan kuran dari SMA, perilaku
penggunaan narkoba jarum suntik, status gizi, lama tahanan, riwayat pernah ditahan, riwayat
TB dalam keluarga, dan keberadaan TB dalam satu kamar (Tabel 1).
Telah diketahui bahwa TB merupakan penyakit oportunistik HIV. Oleh karena itu,
terdapat asumsi bahwa risiko kejadian TB meningkat pada penderita HIV. Peneliti melakukan
uji interaksi dimana riwayat TB mengontrol semua variabel penelitian. Dari hasil analisis
diketahui bahwa terdapat interaksi antara riwayat HIV dengan tingkat pendidikan dimana
diketahui pada kelompok HIV tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kejadian TB
(OR = 0,812). Kemudian, riwayat HIV juga diketahui berinteraksi dengan status gizi dimana
riwayat HIV memberikan pengaruh yang sama terhadap setiap kelompok status gizi (OR=1).
Selain itu, riwayat HIV berinteraksi dengan lama tahanan dan dengan keberadaan orang
dengan TB dalam satu kamar. Pada penderita HIV, tahanan yang telah mendekam dalam
tahana lebih atau sama dengan 32 bulan 4,540 kali lebih berisiko untuk sakit TB. Sedangkan

Risiko kejadian…, Rosalina Thuffi, FKM UI, 2013

pada kelompok yang memiliki teman satu kamar penderita TB, risikonya adalah 8,131 kali
lebih tinggi pada kelompok penderita HIV (Tabel 2).
Analisis lebih lanjut yang dilakukan dengan regresi logistik menunjukkan bahwa
keberadaan orang dengan TB dalam satu kamar merupakan faktor paling berisiko terhadap
kejadian TB dalam lapas (OR=13,009) setelah dikontrol oleh variabel status perkawinan,
tingkat pendidikan, perilaku penggunaan narkoba, riwayat HIV, status gizi, lama tahanan,
riwayat ditahan sebelumnya, dan pemanfaatan ARV. Pemanfaatan ARV diketahui sebagai
faktor protektif terhadap kejadian TB dalam tahanan (Tabel 3).
Tabel 3. Permodelan Akhir Multivariat
CI 95%

Variabel
Status perkawinan belum kawin

Sig.
0,278

Exp(B)
1,622

0,676-3,891

Pendidikan kurang dari SMA

0,141

1,987

0,797-4,956

Pengguna narkoba jarum suntik *

0,367

0,509

0,117-2,207

Memiliki riwayat HIV*

0,260

4,661

0,320-67,948

Pemanfaatan ARV*

0,039

0,171

0,032-0,917

IMT < 18,5*

0,154

1,967

0,775-4,990

Lama tahanan lebih dari 32 bulan*

0,008

3,639

1,397-9,479

Riwayat pernah ditahan sebelumnya*

0,168

2,322

0,701-7,696

Memiliki riwayat TB dalam keluarga*
Terdapat orang dengan TB dalam kamar
tahanan*
Interaksi riwayat HIV dengan keberadaan
orang TB dalam tahanan
Interaksi riwayat HIV dengan tingkat
pendidikan
Interaksi riwayat HIV dengan lama tahanan

0,428

1,837

<0,0001

13,009

0,409-8,261
4,402-38,445

0,565

2,560

0,460

2,160

1,118-3,201

0,539

8,652

7,645-9,658

0,232

1,515

0,574-2,456

Interaksi riwayat HIV dengan status gizi

1,518-3,602

Pemanfaatan ARV dapat menurunkan risiko kejadian TB menjadi 0,171 kali lebih
rendah dibandingkan dengan mereka yang tidak memanfaatkan ARV setelah dikontrol oleh
variabel status perkawinan, tingkat pendidikan, perilaku penggunaan narkoba, riwayat HIV,
status gizi, lama tahanan, riwayat ditahan sebelumnya, dan keberadaan orang dengan TB
dalam kamar tahanan.
Dari hasil analisis juga diketahui adanya interaksi antar variabel independen.
Diketahui bahwa pada kelompok penderita HIV, responden yang memiliki teman penderita
TB dalam satu kamar berisiko 2,560 kali lebih tinggi untuk sakit TB dibandingkan dengan
kelompok bukan penderita HIV. Kemudian, riwayat HIV pada responden juga diketahui
meningkatkan risiko sakit TB sebesar 2,160 kali pada responden dengan pendidikan kurang
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dari SMA. Pada variabel lama tahanan diketahui bahwa penderita HIV meningkatkan risiko
sakit TB 8,652 kali lebih tinggi pada responden yang telah tinggal dalam tahanan lebih dari
atau sama dengan 32 bulan. Pada status gizi, riwayat HIV memiliki pengaru yang sama
terhadap kejadian TB pada responden yang memiliki IMT normal maupun pada responden
yang memiliki IMT kurang dari 18,5 (Tabel 3).
Pembahasan
Disain studi pada penelitian ini adalah disain studi kasus kontrol, yaitu disain studi
yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara paparan dan penyakit dengan
membandingkan antara kelompok kasus dan kelompok kontrol. Kasus adalah subyek yang
didiagnosa menderita penyakit berupa kasus baru yang muncul dari suatu populasi
(Murti,1997). Pada penelitian ini, responden kasus tidak dapat diidentifikasi apakah
merupakan kasus baru atau bukan. Jika mengikuti catatan kasus dalam register TB-1 pada
Poliklinik Lapas, mayoritas adalah kasus baru. Namun, tidak dapat mengidentifikasi kapan
responden kasus pada dasarnya terinfeksi. Pada penelitian ini tidak melihat sejak kapan dan
dimana responden mulai terinfeksi TB. Penelitian ini mungkin mengalami bias seleksi karena
dimungkinkan tahanan yang datang ke poliklinik hanya sebagian kecil saja karena kesadaran
akan kesehatan setiap individu berbeda-beda. Artinya, kemungkinan jumlah kasus TB di
populasi umum jauh lebih tinggi dibandingkan yang tercatat dalam register TB yang ada di
poliklinik. Selain itu, pada penelitian ini responden berasal dari latar belakang yang berbeda,
baik lingkungan asal maupun pajanan lainnya. Hal tersebut menjadi bias potensial dan dapat
menyebabkan adanya kenaikan rasio odds yang semu. Bias informasi terjadi karena penelitian
ini menggunakan metode wawancara terpadu dengan kuesioner dimana responden harus
mengingat beberapa hal yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian.
Jenis kelamin pada penelitian ini tidak menjadi variabel penelitian karena lapas yang
menjadi tempat penelitian adalah lapas khusus tahanan laki-laki. Oleh karena itu, semua
responden adalah laki-laki. Berdasarkan analisis sederhana antara faktor karakteristik individu
dengan kejadian TB diketahui bahwa variabel umur tidak berhubungan secara signifikan.
Begitu pula dalam analisis multivariat, umur tidak masuk dalam analisis karena nilai p value >
0,25. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramazan Keskiner dkk,
yaitu penelitian mengenai risiko infeksi TB pada pegawai kesehatan di rumah sakit Tertiary
Turki yang dilakukan pada tahun 2002 menunjukkan bahwa umur tidak berhubungan dengan
infeksi TB (p=0,77). Penelitian ini memiliki setting lingkungan yang hampir mirip dengan
lapas, yaitu facilites base. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan
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oleh S.Carbonara dkk menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara perkembangan
TB dengan umur. Perbedaan hasil ini dapat dimungkinkan karena adanya perbedaan latar
belakang penelitian. Penelitian oleh Carbonara dan Hamid dilakukan dengan setting
population base, bukan facilities base.
Jacqueline S.C dan Richard E.C menuliskan hasil penelitian yang dilakukan oleh G.W
Comstock dalam tulisannya “Tuberkulosiss” yang dipublikasikan oleh Jones and Bartlett
Publishers bahwa berdasarkan analisis kohor pada umur, orang-orang yang menjadi suspek
TB tereliminasi oleh penyakit lain dan kematian. Kondisi tersebut menyisakan suspek yang
lebih resisten terhadap penyakit. Kemudian, insiden TB pada dasarnya menurun pada
kelompok umur tertentu. Eliminasi yang terjadi menimbulkan efek pada susceptibility TB
dalam komunitas, menghasilkan komunitas yang lebih resisten dari penyakit. Kemudian,
risiko infeksi dan berkembangnya penyakit adalah rendah pada setiap kohor kelahiran di
komunitas. Jacqueline S.C dan Richar menyebutkan bahwa pada penelitian dengan disain
cross-sectioanl, kohor umur tertua memiliki insiden infeksi tertinggi. Hal tersebut karena pada
kelompok tersebut telah memiliki risiko infeksi yang memang telah tinggi sejak mereka lahir,
bukan bertambah parah risikonya karena bertambahnya usia. Pada analisis kohor, risiko TB
menurun dengan tetap pada setiap masa hidup ko
Pada jenis pekerjaan, dalam penelitan ini tidak memiliki hubungan yang signifikan
terhadap risiko TB. Begitupula dalam analisis multivariat, variabel jenis pekerjaan keluar dari
permodelan. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hamid
Hussain dkk (2003). Hamid Hussain mengelompokkan jenis pekerjaan pada penelitiannya
menjadi tidak bekerja dan pekerja harian. Status pekerjaan yang dikelompokkan adalah status
pekerjaan responden sebelum dipenjara. Pada penelitian Hamid, jenis pekerjaan sebelum
dipenjara juga tidak berhubungan signifikan.
Pada status perkawinan, terdapat kelompok yang berhubungan secara signifikan, yaitu
pada kelompok belum kawin. Berdasarkan analisis sederhana diketahui bahwa responden
yang belum kawin berisiko 2,474 kali lebih tinggi untuk mengalami sakit TB dibandingkan
dengan responden yang telah kawin (p value = 0,003). Namun, pada analisis multivariat,
status perkawinan tidak berhubungan dengan signifikan.. Status perkawianan menjadi
confounding yang mengontrol variabel lainnya. Responden pada kelompok kasus didominasi
oleh responden yang belum kawin, sedangkan pada kelompok kontrol didominasi oleh
responden yang sudah kawin. Terdapat penelitan yang mendukung hasil analisis variabel ini.
Namun, masing – masing penelitian memiliki setting yang berbeda. Penelitian yang dilakukan
oleh Lienhardt C. dkk dalam Investigation of The Risk Factors for Tuberkulosiss: A Case-
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Control Study in Three Countries In West Africa tahun 2005 menunjukkan bahwa penyakit
TB lebih berisiko untuk berkembang pada orang yang belum menikah dan orang yang telah
bercerai dibandingkan dengan orang-orang yang menikah (p.value = 0,0003). Orang yang
telah bercerai berisiko 2,34 kali lebih tinggi sedangkan orang yang belum menikah berisiko
1,86 kali dibandingkan dengan orang yang menikah.
Hamid Hussain dkk dalam penelitiannya mengenai prevalensi dan faktor risiko yang
berhubungan dengan infeksi bakteri TB pada tahanan di Pakistan dalam analisis bivariat
menunjukkan bahwa orang yang memiliki pendidikan tidak lengkap berisiko 3,1 kali lebih
tinggi untuk dapat terinfeksi TB dibandingkan dengan mereka yang mendapatkan pendidikan
secara lengkap. Sedangkan dalam analisis multivariat, risiko menurun menjadi 2,2 kali.
Berbeda dengan hasil penelitian Hamid, pada penelitian ini tingkat pedidikan tidak
berhubungan dengan signifikan (p value = 0,062). Namun, berdasarkan analisis sederhana,
responden yang memiliki tingkat pendidikan kurang dari SMA berisiko 1,772 kali lebih tinggi
untuk mengalami sakit TB dibandingkan dengan responden yang memiliki tingkat pendidikan
lebih atau sama dengan SMA. Pada analisis multivariat penelitian ini, tingkat pendidikan tidak
berhubungan secara signifikan. Tingkat pendidikan menjadi variabel konfonding bersama
beberapa variabel lainnya.
Riwayat ditahan sebelumnya pada penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang
signifikan (p value = 0,001). Berdasarkan hasil analisis sederhana diketahui bahwa responden
yang pernah ditahan sebelumnya berisiko 3,487 kali lebih tinggi dibandingkan dengan
responden yang tidak pernah ditahan sebelumnya. Riwayat ditahan sebelumnya menjadi
perhatian karena diketahui bahwa tingkat penularan TB di dalam fasilitas 10 kali lebih tinggi
dibandingkan di lingkungan masyarakat umum. Oleh karena itu, orang – orang yang telah
beberapa kali ditahan berisiko menjadi agen pembawa bakteri dalam lingkungan lapas akibat
infeksi pada lingkungan tahanan sebelumnya.
Terdapat sistem pengamanan yang ketat terhadap warga binaan dimana salah satu
sistemnya adalah pengamanan melalui bentuk bangunan dan lingkungan. Bangunan dan
lingkungan dalam lapas dimodifikasi sedemikian rupa dengan tujuan tidak ada warga binaan
yang mampu keluar dari lapas. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti, terlihat
bahwa bangunan hunian lapas rapat dengan hanya terdapat satu beberapa lubang sebagai
sumber cahaya dari luar. Seluruh lingkungan lapas dikelilingi oleh tembok yang tingginya
hampir melebihi tingginya bangunan. Kondisi tersebut dapat dimungkinkan berpengaruh
terhadap tingkat pencahayaan yang diterima dalam ruangan.

Selain kondisi tersebut,

diketahui bahwa setiap ruangan telah diatur kapasitasnya sedemikian rupa. Namun, dengan
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adanya fakta bahwa jumlah tahanan dan narapidana yang melebihi kapasitas, pengaturan
jumlah tahanan dan narapidana yang ideal dalam satu ruangan tidak dapat diimplemntasikan.
Kondisi padat hunian ini sangat memudahkan terjadinya transmisi penyakit menular, termasuk
TB. Kondisi tersebut diperparah dengan belum maksimalnya sistem isolasi penderita penyakit
infeksi di dalam lapas.
Penelitian yang dilakukan oleh Hera.T.S.Batii’ dan kawan-kawan pada tahun 2013
menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kondisi ventilasi, kepadatan hunian,
kelembaban, dan pencahayaan alami dengan kejadian TB. Besar risiko pada variabel
kepadatan hunian adalah 10,023, sedangkan pada variabel pencahayaan alami besar risiko
kejadian TB adala 4,696. Penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan memang
sangat berperan aktif dalam proses infeks TB. Penelitian ini dilakukan pada populasi umum
yang datang ke pelayanan kesehatan. Apabila dikaitkan dengan pernyataan WHO yang
menyebutkan bahwa kasus TB dalam lapas lebih tinggi dibandingkan populasi umum, maka
dapat dipastikan kondisi lingkungan lapaspun berisiko terhadap kejadian TB.
Pada peneitian ini, diketahui bahwa perilaku konsumsi narkoba suntik memiliki
hubungan yang signifikan (p<0,0001). Analisis sederhana pada variabel ini menunjukkan
bahwa penasun berisiko 5,609 kali lebih tinggi dibandingkan bukan penasun. Proporsi
penderita TB yang merupakan penasun diketahui lebih besar dibandingkan dengan penderita
TB yang bukan penasun. Pada analisis multivariat, perilaku penggunaan narkoba tidak
berhubungan secara signifikan. Namun, berperan sebagai konfounder dalam hubungan faktor
risiko kejadian TB di lapas. Kemudian, hubungan signifikan terjadi pada mereka yang perna
merokok tetapi saat ini suda tidak lagi merokok (p value = 0,018). Mereka yang pernah
merokok diketahui berisiko 2,216 kali lebih tinggi untuk sakit TB dibadingkan dengan mereka
yang tidak merokok. Sedangkan mereka yang masih merokok berisiko 1,070 kali lebih tinggi
dibandingkan dengan mereka yang tida merokok (p value = 0,913). Pada analisis multivariat,
perilaku merokok juga tidak berhubungan dengan signifikan. Pada penelitian ini,
pengelompokkan

perilaku merokok tidak dapat dilakukan dengan analisis dosis karena

responden tidak dapat menjawab dengan valid rata – rata jumlah konsumsi rokok per hari,
terutama mereka yang sudah tidak lagi merokok.
Pada analisis simple regresi logistik yang dilakukan oleh Hamid Hussai dkk, perokok
yang menghabiskan lebih dari 10 batang rokok per hari memiliki risiko 3,4 kali lebih tinggi
untuk menderita TB dibandingkan dengan mereka yang tidak merokok. Orang yang merokok
6-10 batang berisiko 2,9 kali lebih tinggi, sedangkan yang merokok 1-5 batang per hari
berisiko 2,4 kali lebih tinggi. Pada penelitian multivariat, besar risiko menurun menjadi 3,2
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kali pada orang yang merokok lebih dari 10 batang per hari, 2,8 pada mereka yang merokok
6-10 batang per hari, dan 2,6 kali pada mereka yang merokok 1-5 batang per hari. Risiko
menurun setelah adjusted dengan umur, pendidikan, lama tahanan, dan jumlah orang dalam
ruangan. Pada penelitian ini, pengelompokkan

perilaku merokok tidak dapat dilakukan

dengan analisis dosis karena responden tidak dapat menjawab dengan valid rata – rata jumlah
konsumsi rokok per hari, terutama mereka yang sudah tidak lagi merokok. Mungkin hal
tersebut yang menyebabakan hubungan tidak terekam dengan baik.
Pada penelitian mengenai hubungan antara Malnutrisi dan TB di Timor dan Pulau
Rote yang dilakukan oleh T.A. Pakasi (2009) menunjukkan adanya hubungan yang signifikan
antara Indeks Masa Tubuh (IMT) dengan TB (p value < 0,001). Pada penelitian tersebut
diketahui bahwa kenaikan 1 kg/m2 IMT orang dapat menurunkan 0,5 kali risiko untuk
menderita TB (95%CI 0,4-0,6). Malnutrisi diketahui sebagai salah satu penyebab turunnya
sistem kekebalan tubuh. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan
oleh Pakasi. Status gizi pada penelitian ini diketahui memiliki hubungan yang signifikan (p
value = 0,001) dimana responden yang memiliki IMT kurang dari 18,5 berisiko 2,671 kali
lebih tinggi untuk sakit TB dibandingkan dengan responden yang memiliki IMT normal.
HIV diketahui merupakan penyakit yang berhubungan dengan perilaku penggunaan
narkoba. Pada pembahasan sebelumnya mengenai perilaku, diketahui bahwa TB merupakan
penyakit opportunistik HIV yang paling sering terjadi. Telah banyak penelitian yang
menunjukkan signifikansi hubungan antara HIV dan TB. Begitupula pada penelitian ini,
berdasarkan hasil analisis sederhana diketahui bahwa terdapat hubungan yang signfikan antara
riwayat HIV dengan kejadian TB dimana orang yang menderita HIV 11,270 kali lebih tinggi
untuk mengalami sakit TB dibandingkan dengan orang yang tidak menderita HIV.
Ramaz Keskiner (2004) dalam penelitian pada pekerja kesehatan menunjukkan tidak
adanya hubungan yang signifikan antara riwayat penyakit TB di dalam keluarga dengan risiko
TB pada pekerja (p value=0,567). Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh T.A. Pakasi
dkk (2009) dengan kasus adalah pasien TB yang datang ke pelayanan kesehatan dan kontrol
adalah tetangga pasien

menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara riwayat

penyakit TB di dalam keluarga dengan kejadian TB (p value = 0,001, OR 3,2, 95%CI 1,66,4).

Pada analisis sederhana penelitian ini, keberadaan penderita TB dalam keluarga

berhubungan secara signifikan dimana mereka yang memiliki riwayat TB pada keluarga
berisiko 3,269 kali lebih tinggi digandingkan dengan mereka yang tidak memiliki riwayat TB
pada keluarga. Pada analisis multivariat, variabel ini tidak berhubungan secara signifkan.
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Keberadaan orang dengan TB pada kamar tahanan yang digunakan untuk
menggambarkan banyaknya BTA positif dalam lingkungan diketaui berhubungan signifikan
dimana orang yang tinggal bersama penderita TB besar risiko 14,802 kali lebih tinggi
dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki teman yang menderita TB dalam kamar
tahanan.
Lama tahanan pada penelitian yang dilakukan oleh Hamid Hussain (2003) memiliki
hubungan yang signifikan dengan risiko penularan TB di dalam penjara. Pada analisis simpel
regresi diketahui bahwa responden dengan lama tahanan lebih dari dua tahun berisiko 4,5 kali
lebih besar dibandingkan

mereka yang memiliki lama tahanan kurang dari satu tahun.

Sedangkan mereka yang telah ditahan selama satu hingga dua tahun berisiko 1,7 kali lebih
tinggi dibandingkan mereka yang ditahan kurang dari satu tahun. Pada analisis multivariat,
risiko infeksi pada responden yang telah ditahan lebih dari dua tahun adalah 3,4 kali,
sedangkan yang telah ditahan satu hingga dua tahun memiliki risiko sebesar 1,6 kali lebih
besar dibandingkan dengan mereka yang ditahan kurang dari satu tahun. Hasil penelitian
tersebut mendukung hasil penelitian ini. Lama tahanan yang dikelompokkan menjadi kurang
dari 32 bulan dan lebih dari atau sama dengan 32 bulan memiliki hubungan yang signifikan
dimana mereka yang tinggal lebih dari atau sama dengan 32 bulan berisiko 3,375 kali lebih
tinggi dibandingkan dengan mereka yang ditahan kurang dari 32 bulan.
Pemanfaatan layanan ARV diketahui dapat menurunkan kejadian TB sebesar 0,065 (p
value < 0,0001). Pada analisis multivariat juga diketahui bahwa pemanfaatan layanan ARV
berhubungan signifikan dimana mereka yang mengkonsumsi ARV berisiko 0,171 kali lebih
rendah untuk sakit TB dibandingkan dengan mereka yang tidak mengkonsumsi ARV.
Walaupun hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi ARV dapat menurunkan kejadian
TB, pada pelaksanaan di lapangan tidak dapat dilakukan dengan mudah. Terdapat banyak
prosedur dalam pemberian obat ARV dan obat TB karena keduanya bersifat hepatotoksik.
Pada penelitian ini, diketahui bahwa risiko kejadian TB berubah akibat adanya riwayat
HIV pada beberapa variabel. Riwayat HIV diketahui berinteraksi dengan status gizi, lama
tahanan, keberadaan orang dengan TB dalam kamar tahanan, dan tingkat pendidikan. Pada
interaksi antara status gizi dan riwayat HIV diketahui bahwa besar frekuensi pada kelompok
tidak HIV lebih besar dibandingkan dengan frekuensi pada kelompok HIV. Pada kelompok
yang tidak memiliki riwayat HIV diketahui terdapat 99 responden (71,2%) tidak HIV yang
tidak sakit TB pada kelompok IMT kurang dari 18,5. Sedangkan pada kelompok HIV,
terdapat 6 responden (46,2%) yang tidak TB pada kelompok IMT kurang dari 18,5%.
Begitupula pada variabel lama tahanan. Diketahui terdapat 86 responden (61,9%) tidak HIV
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yang tidak sakit TB pada kelompok IMT kurang dari 18,5. Sedangkan pada kelompok HIV,
hanya 8 responden (61,5%) yang tidak sakit TB pada kelompok IMT kurang dari 18,5. Pada
variabel keberadaan orang dengan TB pada kamar tahanan diketahui bahwa pada kelompok
tidak HIV, terdapat 130 (93,5%) responden yang tidak sakit TB pada kelompok yang tidak
memiliki teman satu kamar penderita TB. Sedangkan pada kelompok yang memiliki riwayat
HIV, hanya 7 (53,8%) responden yang tidak sakit TB pada kelompok yang tidak memiliki
teman satu kamar penderita TB. Begitupula dengan variabel pendidikan, terdapat 92 (66,2%)
responden tidak HIV yang tidak sakit TB pada kelompok tingkat pendidikan tinggi.
Sedangkan pada kelompok HIV, terdapat hanya 7 (53,8%) responden yang tidak sakit TB
pada kelompok dengan tingkat pendidikan tinggi.
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, diperole beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Sebagian besar penderita TB adalah mereka yang berada pada kelompok umur kurang
dari 28 tahun (28,9%) dan kelompok umur 34 – 38 tahun (28,9%), dan belum kawin
(56,6%). Sebagian besar penderita TB memiliki tingkat pendidikan terakhir lebih dari
SMA (51,3%) dan bekerja sebagai tenaga kerja terdidik (51,3%). Proporsi riwayat
pernah ditahan diketahui lebih tinggi pada penderita TB dibandingkan pada mereka
yang tidak sakit TB (27,6%).
2. Faktor yang berhubungan dengan kejadian TB di lapas setelah dikontrol oleh variabel
lainnya anatara lain faktor pajanan yang terdiri dari lama tahanan dan keberadaan
orang dengan TB dalam satu kamar, serta faktor pemanfaatan ARV. Keberadaan TB
dalam satu kamar merupakan yang paling berisiko (OR = 13,009) sedangkan
pemanfaatan ARV diketahui merupakan faktor protektif terhadap kejadian TB di
lapas. Lama tahanan berisiko sebesar 3,639 kali untuk menyebabkan sakit TB pada
WBP di lapas. Faktor karakteristik individu (status perkawinan, tingkat pendidikan,
dan riwayat tahanan), faktor perilaku (penggunaan narkoba suntik), faktor riwayat
kesehatan (riwayat HIV, status gizi, dan riwayat TB keluarga) merupaka varibel
konfounding.
3. Riwayat HIV mempengaruhi kejadian TB beberapa faktor, yaitu :
-

Pada kelompok yang memiliki riwayat HIV, risiko kejadian TB 2,560 kali lebih
tinggi pada WBP yang tinggal dengan satu kamar dengan orang TB.

-

Pada kelompok yang memiliki riwayat HIV, risiko kejadian TB 2,160 kali lebi tinggi
pada WBP yang memiliki tingkat pendidikan kurang dari SMA.
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-

Pada kelompok WBP yang memiliki riwayat HIV juga diketahui bahwa risiko
kejadian TB 8,652 kali lebih tinggi pada WBP yang telah ditahan lebih dari atau sama
dengan 32 bulan.

-

Pada kelompok yang memiliki riwayat HIV, risiko kejadian TB sama besar
(OR=1,515) pada WBP yang memiliki IMT normal dan IMT kurang dari 18,5.

Saran
Penelitian ini merupakan penelitian dengan disain studi case – control. Pada penelitian
ini, lokasi yang digunakan hanya satu lapas. Hal tersebut menyebabkan keterbatasan variasi
pada beberapa variabel. Alangkah baiknya jika setting lokasi dimodifikasi sedemikian rupa
untuk meningktkan variasi variabel sehingga banyak faktor yang dapat diteliti atau dengan
menambah jumlah lokasi.
TB merupakan penyakit menular, sehingga untuk menurunkan kejadian penularan
perlu menurunkan risiko infeksinya antara lain dengan (a) mengimplementasikan
pemeriksaan rutin pada tahanan yang telah lama mendekam dalam tahanan atau mereka yang
memiliki teman sekamar penderita TB, (b) pendeteksian orang – orang terdekat penderita TB
juga harus ditingkatkan mengingat belum terlaksananya sistem isolasi penderita penyakit
menular di dalam lapa, (c) advokasi ke atas akan peningkatan pelayanan kesehatan di dalam
lapas perlu dilakukan. Khususnya perwujudan sistem ruang isolasi tahanan yang telah
dirancang pemerintah untuk lapas karena dampak penularan TB yang akan menjadi kompleks
dalam lingkungan lapas (d) meningkatkan upaya peningkatan pemanfaatan ARV dengan tetap
memprioritaskan penanganan TB terlebih dahulu tanpa mengabaikan infeksi HIV yang
diderita. Upaya penanganan TB, khususnya TB-HIV telah memiliki alur dan cara yang jelas.
Penanganan harus disesuaikan dengan alur penanganan yang telah dibentuk pihak kesehatan
guna menurunkan efek pengobatan yang lebih berbahaya (e) modifikasi lingkungan dengan
tanpa mengurangi tingkat keamanan dapat menjadi solusi. Misalnya dengan memodifikasi
tingkat pencahayaan dan kelembaban udara dalam ruangan dengan memodifikasi ventilasi,
jendela dan lampu ruangan.	
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