
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) merupakan salah satu penyebab 

kematian terbanyak pada anak di negara berkembang seperti halnya di Indonesia (WHO, 

2003). ISPA merupakan masalah kesehatan utama di Indonesia karena masih tingginya 

angka kejadian ISPA terutama pada balita. Angka kesakitan ini lebih tinggi pada daerah 

berpenduduk padat (Klerk, 2002).  

ISPA mengakibatkan sekitar 20-30% kematian balita. Antara 40-60% dari 

kunjungan ke puskesmas adalah karena penyakit ISPA (Nindya et Sulistyorini, 2005). 

Hingga saat ini angka mortalitas ISPA yang berat masih sangat tinggi. WHO 

memperkirakan kematian balita akibat pneumonia sekitar 2 juta bali ta (Bryce et al., 

2005). Kematian seringkali disebabkan karena penderita datang untuk berobat dalam 

keadaan berat dan seringkali disertai penyulit-penyulit dan kurang gizi. Data morbiditas 

ISPA di Indonesia per tahun berkisar antara 10%-20% dari populasi balita (Rasmaliah, 

2004). Pada tahun 2004, cakupan penemuan pneumonia balita di Jawa Tengah mencapai 

24,72%. Angka tersebut mengalami penurunan pada tahun 2005 yaitu menjadi 21,61% 

dan pada tahun 2006 mengalami peningkatan menjadi 26,2% (Dinkes Jateng, 2007). 

Penyakit ISPA mencakup penyakit saluran napas bagian atas  dan saluran napas 

bagian bawah  beserta adneksanya. Saluran napas atas meliputi mulai dari hidung, laring, 

termasuk sinus paranasalis dan telinga tengah. Sedangkan saluran napas bawah meliputi 

trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus (Simoes et al., 2005). Pada ISPA atas jarang 

menimbulkan kematian walaupun insidennya jauh lebih tinggi daripada ISPA bawah 

(Said, 1994). Hampir seluruh kematian karena ISPA pada anak kecil disebabkan oleh 

Infeksi Saluran Pernapasan bawah Akut (ISPbA), paling sering adalah pneumonia 

(WHO, 2009). 

Faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian penyakit ISPA adalah faktor 

ekstrinsik dan intrinsik. Faktor ekstrinsik terdiri dari ventilasi, kepadatan hunian, jenis 

lantai, luas jendela, letak dapur, penggunaan jenis bahan bakar dan kepemilikan lubang 

asap. Sedangkan faktor intrinsik terdiri dari umur, jenis kelamin, status gizi dan status 



imunisasi, pemberian vitamin A dan pemberian ASI (Dinkes Jawa Tengah, 2001). 

Menurut Sharma et al, host, lingkungan dan sosiokultural merupakan beberapa variabel 

yang dapat mempengaruhi insiden dan keparahan penyakit infeksi saluran pernapasan 

akut (Sharma et al., 1998). 

Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan yang alami, segar dan bebas dari 

kontaminasi bakteri dan juga mempunyai efek perlindungan terhadap bakteri dan patogen 

lain yang dapat mengurangi morbiditas (Heird, 2003). ASI dapat memenuhi kebutuhan 

bayi dari segala hal yaitu karbohidrat berupa laktosa, lemaknya banyak mengandung 

asam lemak tak jenuh ganda, protein utamanya laktalbumin yang mudah dicerna, 

kandungan vitamin dan mineralnya banyak. Selain itu ASI juga mengandung anti infeksi 

(Alarcon, 1997). Pemberian ASI dapat mengurangi resiko kematian bayi. Survey 

Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2002-2003 mempublikasikan bahwa 

hampir seluruh bayi di di Indonesia (96%) pernah mendapatkan ASI (Badan Pusat 

Statistik Indonesia, 2003). Namun, pada kenyataannya angka kematian bayi di Indonesia 

masih tinggi. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh dua hal, pertama adalah durasi 

pemberian ASI yang singkat dan kedua adalah penyebab kematian bayi tidaklah tunggal 

tetapi terdiri dari berbagai macam faktor (Besral, 2008). 

Diperkirakan 80% dari jumlah ibu yang melahirkan ternyata menghasilkan air 

susu dalam jumlah yang cukup untuk keperluan bayinya penuh selama enam bulan 

(Siregar, 2004). Namun sangat disayangkan, ibu yang memberikan ASI yaitu kurang dari 

2% dari jumlah total ibu yang melahirkan (Depkes, 2009). Alasannya berbagai macam 

mulai dari ASI tak cukup, ibu bekerja, bayi akan tumbuh menjadi anak yang tidak 

mandiri dan manja, susu formula lebih praktis, dan takut badan tetap gemuk (Roesli, 

2000) 

Suatu kecenderungan di negara maju dan berkembang untuk mengurangi 

pemberian air susu ibu (ASI) pada pertengahan abad ke-20 menyebabkan ASI diganti 

dengan susu formula yang sering diresepkan oleh dokter mereka. Kecenderungan ini 

terus berlanjut hingga tahun 70-an. Setelah dilakukan penelitian yang panjang, barulah 

mereka sadar bahwa ASI begitu penting dan menguntungkan bila dibandingkan dengan 

susu sapi atau susu formula (Asroruddin, 2008). Pemberian ASI berarti memberikan gizi 

alami yang unggul untuk bayi. ASI juga mengandung berbagai faktor protektif terhadap 



penyakit menular dan dapat mempengaruhi perkembangan sistem kekebalan (Jackson 

and Nazar, 2006). Bayi yang mendapat ASI akan akan lebih sehat dan lebih jarang sakit 

dibandingkan bayi yang tidak mendapatkan ASI karena ASI mengandung zat kekebalan 

pada bayi yang akan melindungi dari berbagai macam penyakit seperti infeksi, bakteri, 

virus, parasit dan jamur (Blaymore et al., 2002). 

ASI memiliki banyak keunggulan termasuk dalam aspek kesehatan bagi bayi itu 

sendiri dan bagi ibu (American Academy of Pediatrics, 2005). ASI bagi bayi dan balita 

secara ilmiah telah terbukti memiliki berbagai aspek keunggulan bila dibandingkan 

dengan susu sapi atau susu yang berasal dari sumber lain. Dan keunggulan itu baru dapat 

dibuktikan dengan penelitian ilmiah modern di penghujung abad ke-20 (Asrorudin, 

2008). Yang menarik bahwa Islam telah menegaskan hal tersebut di dalam Al Quran, 

yang artinya sebagi berikut: 

“Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Yaitu bagi yang 

ingin menyempurnakan penyusuannya. Dan kewajiban ayah memberikan makan dan 

pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf….” (QS. Al Baqarah : 233). Dari ayat 

tersebut tergambar bahwa Islam sudah menganjurkan pemberian ASI sejak lahir disertai 

lamanya waktu pemberian selama 2 tahun. Rata-rata bayi menyusu selama 5-15 menit 

dan sedikitnya lebih dari 8 kali dalam 24 jam (Roesli, 2005). 

WHO sendiri telah secara resmi merekomendasikan bahwa ASI diberikan secara 

eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan seorang bayi, pada saat usia 6 bulan mulai 

diberikan makanan pendamping ASI yang berkualitas dan pemberian ASI diteruskan 

hingga bayi berusia 2 tahun atau lebih (WHO, 2009). Al Quran juga menganjurkan 

pemberian ASI selama dua tahun (QS. Al Baqarah : 233). Hal ini secara ilmiah erat 

kaitannya dengan sistem kekebalan tubuh bayi pada tahun-tahun pertama kehidupannya. 

Mengingat pada masa tersebut bayi sangat rentan terhadap infeksi dan gangguan tubuh 

lainnya, maka ASI dengan berbagai kandungannya yang sempurna sangat diperlukan 

untuk membentuk kekebalan tubuh yang akan melindunginya dari penyakit infeksi 

(Asrorudin, 2008). 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

“Hubungan antara Lama Pemberian Air Susu Ibu (ASI) dengan Frekuensi Infeksi Saluran 

Pernapasan Akut (ISPA) pada Anak Usia 2 Tahun”.  Penelitian dilakukan di kalurahan 



Semanggi kotamadya Surakarta karena daerah tersebut mempunyai angka morbiditas 

ISPA yang tinggi pada anak usia balita (Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2009). 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara lama 

pemberian Air Susu Ibu (ASI) dengan frekuensi Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) 

pada anak usia 2 tahun. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  

Mengetahui hubungan antara lama pemberian air susu ibu (ASI) dengan frekuensi 

Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) pada anak usia 2 tahun. 

 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui tentang lama pemberian ASI. 

b. Mengetahui tentang frekuensi ISPA pada anak usia 2 tahun. 

c. Mengetahui hubungan antara lama pemberian ASI dengan frekuensi ISPA pada 

anak usia 2 tahun. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah ilmu pengetahuan dalam bidang kedokteran khususnya Ilmu Kesehatan 

Anak  

2. Manfaat Praktis 

Memberikan informasi tentang pentingnya pemberian ASI sebagai pencegahan ISPA. 

 


