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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kepadatan Hunian Kamar 

1. Pengertian 

Kepadatan merupakan pre-requisite untuk proses penularan penyakit. 

Semakin padat, maka perpindahan penyakit, khususnya penyakit melalui udara, 

akan semakin mudah dan cepat. Oleh sebab itu, kepadatan dalam rumah tempat 

tinggal merupakan variabel yang berperan dalam kejadian ISPA (Nuraini, 2015). 

Kepadatan penghuni dalam ruangan yang berlebihan mempengaruhi 

kelembaban di dalam ruangan, hal ini dapat berpengaruh terhadap perkembangan 

bibit penyakit dengan kepadatan penghuni yang berlebihan akan mempermudah 

tingkat penularan penyakit. Bilamana terdapat satu penderita di dalam rumah maka 

dengan mudah berpindah ke orang yang sehat baik secara langsung maupun tidak 

langsung (Dotulong, Sapulete and Kandou, 2015). 

Kepadatan penghuni kamar juga dapat mempengaruhi kesehatan, karena 

jika suatu kamar yang penghuninya padat dapat memungkinkan terjadinya 

penularan penyakit dari satu manusia kemanusia lainnya. Kepadatan penghuni 

didalam ruangan yang berlebihan akan berpengaruh, hal ini dapat berpengaruh 

terhadap perkembangan bibit penyakit dalam ruangan. Kepadatan penguhuni 

dalam rumah merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan insiden 

penyakit TB Paru dan penyakit-penyakit lainnya yang dapat menular. 

 

Kepadatan penghuni merupakan luas lantai dalam kamar dibagi dengan 

jumlah anggota keluarga penghuni tersebut. Kepadatan penghuni dalam satu 
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kamar tinggal akan memberikan pengaruh bagi penghuninya. Luas kamar yang 

tidak sebanding dengan jumlah penghuninya akan menyebabkan overcrowded.    

Hal ini tidak sehat karena di samping menyebabkan kurangnya konsumsi 

oksigen, juga bila salah satu anggota keluarga menderita suatu penyakit infeksi 

terutama TB paru akan mudah menular kepada anggota keluarga yang lain, karena 

seorang penderita rata-rata dapat menularkan kepada dua sampai tiga orang di 

dalam rumahnya (Syahri, 2021). 

Kepadatan penghuni merupakan salah satu faktor risiko TB. Dimana 

semakin padat rumah maka perpindahan penyakit, khususnya penyakit menular 

melalui udara akan semakin mudah dan cepat, apabila terdapat anggota keluarga 

yang menderita TB dengan BTA positif yang secara tidak sengaja batuk. Bakteri 

mycobacterium Tuberkulosis akan menetap di udara selama kurang lebih 2 jam 

sehingga memiliki kemungkinan untuk menularkan penyakit pada anggota yang 

belum terpajan bakteri M.Tuberkulosis (Dotulong, Sapulete and Kandou, 2015). 

Berdasarkan kepmenkes RI No. 829/ MENKES/SK/VII/1999 tentang 

kesehatan perumahan menyatakan bahwa luas ruang tidur minimal 8 m2 dan tidak 

dianjurkan digunakan lebih dari dua orang tidur dalam satu ruang tidur, kecuali 

anak di bawah umur 5 tahun. 

Kemenkes RI (2017) tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan luas 

kamar minimal 4m2 perorang dengan usia >10 tahun. Kepadatan hunian kamar 

padat apabila >2 orang dewasa/8m2, tidak padat ≤2 orang dewasa/8m2 . 

2. Pengukuran Kepadatan Hunian Kamar 

 

a. Pengukuran kepadatan hunian menurut Kepmenkes RI No. 829 tahun 1999  

 Menurut Kepmenkes RI No. 829 tahun 1999, cara mengukur kepadatan 
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hunian kamar tidur dengan cara membandingkan luas lantai kamar tidur dengan 

jumlah anggota keluarga yang tidur di kamar tersebut (Arsyad,2011). 

1) Memenuhi syarat jika luas lantai kamar tidur dengan jumlah penghuni 

menghasilkan > 8 m2 luas lantai per orang. 

2) Tidak memenuhi syarat kesehatan jika hasil pembagian luas lantai kamar tidur 

dengan jumlah penghuni menghasilkan < 8 m2 luas lantai per orang. 

 Dibawah ini rumus cara pengukuran kepadatan hunian kamar tidur : 

 

luas lantai kamar tidur 
  = 

jumlah anggota keluarga yang tidur dikamar 

 

B. Penyakit Menular 

 

1. Pengertian 

 Penyakit menular adalah penyakit yang dapat berpindah dari satu 

individu ke individu lain, baik pada manusia maupun hewan. Penyakit menular 

disebabkan oleh agen biologi seperti mikroorganisme patogenik (virus, bakteri, dan 

fungi) serta parasit. Keberadaan mereka di dalam atau di permukaan tubuh dapat 

mengakibatkan infeksi atau infestasi. Perpindahan agen infeksi atau parasite 

tersebut dari individu yang sakit ke individu yang sehat dapat menyebabkan 

menularnya penyakit 

 Penyakit menular menurut para ahli adalah sebuah penyakit yang dapat 

berpindah dari satu orang ke orang lain. Hal tersebut disebut dengan penularan 

yang bisa terjadi secara langsung atau tidak langsung dan juga bisa menular 

melalui perantara atau penghubung. Penyakit menular biasanya ditandai dengan 

adanya penyebab penyakit yang hidup dan bisa berpindah menyerang inang 

(penderita) (Darmawan, 2016). Penyakit menular bisa berpindah pindah dari satu 

orang ke orang lain. Proses penularan inilah yang harus kita cegah. Untuk bisa 
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mencegah penularannya tentu kita harus mengetahui apa saja media yang bisa 

menjadi perantara cikal bakal penyakit itu. Jika sudah tahu, barulah kita 

menghindarinya. 

 Menurut Parson, sakit adalah keadaan dimana adanya ketidakseimbangan 

fungsi normal pada tubuh manusia, termasuk sejumlah sistem biologis dan kondisi 

penyesuaiannya. Selain itu menurut Bauman, ada tiga kriteria penentu keadaan 

sakit, yaitu adanya gejala, persepsi mengenai keadaan sakit yang dirasakan, dan 

menurunnya kemampuan untuk beraktivitas  sehari-hari. 

 Penyakit menular adalah penyakit yang dapat ditularkan (berpindah dari 

orang yang satu ke orang yang lain, baik secara langsung maupun melalui 

perantara). Penyakit Menular adalah penyakit yang disebabkan oleh transmisi 

infectius agent/produk toksinnya dari seseorang/reservoir ke orang 

lain/susceptable host (Masriadi, 2016). 

 

2. Mekanisme Penularan 

 

Mekanisme penularan penyakit meliputi cara unsur penyebab (agent) 

meninggalkan reservoir, cara penularan untuk mencapai penjamu potensial, serta 

cara masuknya ke penjamu potensial tersebut. Seseorang yang sehat sebagai salah 

seorang penjamu potensial dalam masyarakat, mungkin akan ketularan suatu 

penyakit menular tertentu sesuai dengan posisinya dalam masyarakat serta dalam 

pengaruh berbagai reservoir yang ada di sekitarnya. 

Mekanisme penularan penyakit menular dibedakan berdasarkan cara 

penularan penyakit selengkapnya dijelaskan sebagai berikut : 
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a) Cara unsur penyebab keluar dari penjamu (Reservoir) 

 

Unsur penyebab yang akan meninggalkan penjamu di mana ia berada dan 

berkembang biak, biasanya keluar dengan cara tersendiri yang cukup beraneka 

ragam sesuai dengan jenis dan sifat masingmasing. Secara garis besar, maka cara 

ke luar unsur penyebab dari tubuh penjamu dapat dibagi dalam beberapa bentuk, 

walaupun ada di antara unsur penyebab yang dapat menggunakan lebih satu cara. 

Berdasarkan cara unsur penyebab keluar dari pejamu, penyakit menular 

dapat melalui konjungtiva seperti penyakit mata, melalui saluran napas (droplet) : 

karena batuk, bersin, bicara atau udara pernapasan. Seperti penyakit TBC, 

influensa, difteri, campak, dan lainlain, melalui pencernaan ; lewat ludah, muntah 

atau tinja. Seperti penyakit kolera, tifus abdominalis, kecacingan, melalui saluran 

urogenitalia yaitu penyakit hepatitis, melalui luka pada kulit atau mukosa, seperti 

penyakit sifilis, frambusia, secara mekanik ; seperti suntikan atau gigitan, antara 

lain penyakit malaria, hepatitis, AIDS. 

b) Cara penularan (Mode of Transmission) 

 

Setelah unsur penyebab telah meninggalkan reservoir maka  untuk 

mendapatkan potensial yang baru, harus berjalan melalui suatu jalur lingkaran 

perjalanan khusus atau suatu jalur khusus yang disebut jalur penularan. Tiap 

kelompok memiliki jalur penularan tersendiri dan pada garis-garis besarnya dapat 

dibagi menjadi dua bagian utama yakni: 

1) Penularan langsung yakni penularan penyakit terjadi secara langsung dari 

penderita atau resevoir, langsung ke penjamu potensial yang baru. 

2) Penularan tidak langsung yakni penularan penyakit terjadi dengan melalui 

media tertentu seperti melalui udara (air borne) dalam bentuk droplet dan dust, 
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melalui benda tertentu (vechicle borne), dan melalui vector (vector borne). 

 Berdasarkan tingkat patogenisitasnya, penyakit menular pada hakekatnya 

dibagi atas 3 (tiga) kelompok, yaitu : 

1) Penyakit yang sangat berbahaya karena angka kematian cukup tinggi. 

 

2) Penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan kematian dan cacat, 

walaupun akibatnya lebih ringan dari yang pertama. 

3) Penyakit menular yang jarang menimbulkan kematian dan cacat tetapi dapat 

mewabah yang menimbulkan kerugian materi. 

Berdasarkan media penularannya, penyakit menular dibedakan atas 

beberapa sumber penularan terdiri atas : 

1) Penyakit yang ditularkan melalui air 

 

a) Water Born Diseases: Penyakit yang ditularkan langsung melalui air minum, 

dimana air minum tersebut mengandung kuman patogen. Penyakit tersebut 

diantaranya adalah : Diare, Dysentri, Kholera, Typhoid, Hepatitis infektiosa, 

Gastrointerities. 

b) Water Washed Diseases: Penyakit yang disebabkan oleh kurangnya air 

bersih.Berjangkitnya penyakit ini erat kaitannya dengan hygiene perorangan 

yang buruk, kebersihan alat-alat makan dan pakaian. penyakit tersebut 

diantaranya : Conjuctivitis/trachoma, scabies. 

c) Water Bashed Diseases : Penyakit yang ditularkan oleh bibit penyakit yang 

sebagian siklus hidupnya dia air. Sangat erat hubungannya dengan kehidupan 

manusia sehari-hari seperti menangkap ikan, mandi dan mencuci. Contoh 

penyakit adalah Schitosomiasis. 

d) Water Related Insect Vectors: Penyakit yang ditularkan melalui vektor yang 
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hidupnya tergantung pada air, Contoh Penyakit: Malaria, Demam Berdarah, 

Filariasis, Yellow Fever. 

2) Penyakit yang ditularkan melalui media udara (Air borne disease) 

 

Penyakit yang ditularkan melalui perantara udara sebagian besar 

melalui kontak langsung.Terdapat dua bentuk ; droplet nucklei dan dust 

(debu), misalnya penyakit TBC,  virus smallpox,   streptococcus hemoliticus 

difteri. Penyakit yang ditularkan secara langsung orang ke orang seperti 

penyakit sifilis, GO, lymphogranuloma venerum, chlamydia trachomatis, 

hepatitis B dan AIDS. 

3) Penyakit yang penularan langsung dari hewan ke orang 

Termasuk dalam hal ini adalah kelompok penyakit zoonosis seperti 

rabies. 

4) Penularan langsung dari tumbuhan ke orang: seperti penyakit yang ditularkan 

melalui jamur. 

5) Penularan dari orang ke orang melalui kontak benda lain; seperti kontak   dengan 

benda yang telah terkontaminasi melalui tanah: seperti penyakit 

ancylostomiasis, trichuris. 

3. Macam macam Penyakit Menular 

 

Ada banyak macam penyakit menular, berikut penyakit penyakit  menular 

yang dikelompokkan menjadi beberapa kelompok : 

a) Penyakit menular potensial mewabah 

 

Dalam kelompok ini dimasukkan sejumlah penyakit menular seperti diare, 

demam berdarah, malaria, filaria. 
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b) Penyakit menular endemic tinggi 

 

Dalam kelompok ini dimasukkan sejumlah penyakit seperti tuberculosis 

paru, lebra, patek, anjing gila (rabies), antraks. 

 

c) Penyakit menular penting lain 

 

Dalam kelompok ini dimasukkan sejumlah penyakit seperti     hepatitis-B 

dan ISPA. 

Dilihat macam macam penyakit menular, ISPA tergolong dalam penyakit 

menular penting lain. Hal ini menunjukkan bahwa ISPA bisa dikategorikan 

penyakit yang berbahaya dan harus serius dalam penanggulangannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


