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BAB V  

PENUTUP 

 

 

V.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan judul “Determinan 

Kejadian Tuberkulosis Paru Pada Usia Dewasa di Wilayah Kerja Puskesmas 

Parungpanjang Kabupaten Bogor Tahun 2021” maka disimpulkan bahwa: 

a. Distribusi frekuensi berdasarkan karakteristik individu diketahui bahwa 

sebagian besar responden berumur 18-35 tahun (61,9%), status pendidikan 

tinggi (75,2%), status pendapatan menengah (55,2%), dan status pekerjaan 

bekerja (61,9%). 

b. Distribusi frekuensi berdasarkan faktor pejamu diketahui bahwa sebagian 

besar responden memiliki pengetahuan TB kurang (62,9%), perilaku 

pencegahan yang baik (60,0%), dan bukan perokok (76,2%). 

c. Distribusi frekuensi berdasarkan faktor lingkungan diketahui bahwa sebagian 

besar responden menempati hunian dengan kepadatan memenuhi kriteria 

(80,0%) dan tidak pernah memiliki riwayat kontak erat dengan penderita TB 

(81,9%). 

d. Pada faktor pejamu, variabel yang memiliki hubungan yaitu tingkat 

pendidikan (OR=3,222; 95% CI=1,286-8,073), perilaku pencegahan 

(OR=2,909; 95% CI=1,258-6,727), dan status merokok (OR=7,319; 95% CI 

=2,718-19,713) dengan kejadian tuberkulosis paru pada usia dewasa di 

wilayah kerja Puskesmas Parungpanjang Kabupaten Bogor tahun 2021. 

e. Pada faktor lingkungan, variabel yang memiliki hubungan yaitu kepadatan 

hunian (OR=3,536; 95% CI=1,316-9,502) dan kontak erat dengan penderita 

TB (OR=6,303; 95% CI=2,137-18,595) terhadap kejadian tuberkulosis paru 

pada usia dewasa di wilayah kerja Puskesmas Parungpanjang Kabupaten 

Bogor tahun 2021. 

f. Determinan kejadian TB paru pada usia dewasa di wilayah kerja Puskesmas 

Parungpanjang yaitu variabel tingkat pendidikan (OR=3,782; 95% CI=1,281-
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g. 11,165), status merokok (OR=6,831; 95% CI=2,295-20,331), dan kontak erat 

dengan penderita TB paru (OR=7,750; 95% CI=2,267-26,497). 

  

V.2.  Saran 

Berdasarkan kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan, peneliti 

memiliki beberapa saran sebagai berikut: 

a. Bagi Puskesmas Parungpanjang 

Diharapkan bagi Puskesmas Parungpanjang untuk melakukan upaya 

peningkatan surveilans TB terutama pada orang yang berpotensi tinggi untuk 

melakukan kontak erat penderita TB paru positif seperti anggota keluarganya. 

Selain itu, diharapkan juga untuk melakukan promosi kesehatan terkait TB, 

faktor risiko TB, upaya pencegahan TB, serta bahaya rokok dan asapnya 

untuk kesehatan.  

b. Bagi Responden 

Diharapkan untuk terus meningkatkan perilaku kesehatan dalam sehari-hari 

seperti membuka jendela rumah setiap hari, menerapkan etika bersin dan 

batuk, serta tidak membuang dahak sembarangan. Serta apabila terdapat 

anggota keluarga yang terkonfirmasi menderita TB maka segera lakukan 

upaya pencegahan.  

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian lainnya 

terkait faktor-faktor lainnya yang berhubungan dengan kejadian tuberkulosis 

paru seperti status gizi, status imunisasi BCG, ventilasi rumah, kelembaban 

rumah, dan pencahayaan rumah. Selain itu, dapat pula menggunakan teknik 

pengambilan sampel secara random supaya sampel lebih bisa mewakili 

populasi secara keseluruhan. 

 


