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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) sebagian besar disebabkan oleh 

virus. Penyebab infeksi yang demikian beragam mengakibatkan berbedanya 

upaya yang mungkin dilakukan setiap orang, baik untuk mencegah maupun 

untuk pengobatan (Hamid, 1999).  

WHO menuturkan, ISPA merupakan salah satu penyebab kematian 

tersering pada anak di negara yang sedang berkembang. Infeksi saluran 

pernafasan akut ini menyebabkan empat dari 15 juta perkiraan kematian pada 

anak berusia di bawah 5 tahun pada setiap tahunnya dan sebanyak dua pertiga 

dari kematian tersebut terjadi pada bayi. 

Penyakit ISPA masih merupakan salah satu masalah kesehatan  

masyarakat yang utama. Hal ini disebabkan masih tingginya angka kematian 

karena ISPA, terutama pada bayi dan anak balita. Setiap anak diperkirakan 

mengalami 3-6 episode ISPA. Setiap tahunnya 40%-60% dari kunjungan di 

Puskesmas ialah penderita penyakit ISPA. Seluruh kematian balita, proporsi 

kematian yang disebabkan oleh ISPA ini mencapai 20-30%. Kematian ISPA 

ini sebagian besar ialah oleh pneumonia. 

Pneumonia yang pada awalnya merupakan ISPA biasa, karena tidak 

diobati dengan baik akhirnya menimbulkan batuk dan kesulitan bernafas. 

Sebanyak 150.000 balita meninggal tiap tahun karena pneumoni, karena 
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berbagai kesulitan geografis, budaya dan ekonomi yang dialami penduduk 

dalam menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan. Diperkirakan 11-22% balita 

yang menderita batuk atau kelainan bernafas tidak dibawa berobat sama sekali 

(Jamal, 2000). Menurut Dirjen pemberantasan penyakit menular dan 

penyehatan lingkungan memperkirakan kematian akibat pneumonia sebagai 

penyebab utama ISPA di Indonesia pada akhir 2000 sebanyak 5 kasus diantara 

1.000 bayi atau balita hal ini menunjukkan sebanyak 150.000 jiwa tiap tahun 

atau 12.500 korban per bulan atau 416 kasus per hari atau 17 anak per jam 

atau seorang bayi atau balita tiap lima menit meninggal karena pneumonia. 

Dari hasil survey kesehatan rumah tangga (SKRT) 1995 melaporkan proporsi 

kematian bayi akibat penyakit sistem pernafasan adalah 32,1%, sementara 

pada balita 38,8%. (Depkes RI, 2006). 

Menurut hasil survey di Puskesmas Ngoresan Surakarta, peringkat 

pertama dari 10 besar penyakit yang ada di wilayahnya adalah ISPA. Pada 

bulan Mei 2006, jumlah kasus ISPA sebanyak 769 orang, diantaranya 49 

orang berusia kurang dari 1 tahun (16,4%) dan 116 orang berusia 1-4 tahun 

(15,1%). Sepuluh besar penyakit yang ditemukan pada bulan Mei adalah: 1. 

Infeksi akut pada saluran pernafasan 769 kasus, 2. Penyakit lain pada saluran 

pernafasan 522 orang, 3 Penyakit otot dan jaringan 495 orang, 4. Hipertensi 

288 orang, 5. Penyakit lain system pencernaan 242 orang, 6. Penyakit kulit 

alergi 142 orang, 7. Asma 115 orang, 8. Diare 94 orang, 9. Penyakit gusi dan 

jaringan perilental 87 orang dan 10. Penyakit kulit infeksi 68 orang. 
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Melihat tingginya angka kejadian ISPA, maka diperlukan upaya-upaya 

kesehatan masyarakat dalam mencegah terjadinya ISPA. Upaya kesehatan 

yang oleh petugas Puskesmas Ngoresan berupa upaya promotif dan  

preventif seperti penyuluhan kesehatan tentang ISPA, gizi, lingkungan, dan 

perilaku hidup sehat, juga pemberian makanan tambahan berupa susu, 

makanan tambahan dan pemberian imunisasi DPT maupun campak, Selain itu 

dilakukan upaya pengobatan untuk balita yang sudah mengalami ISPA. Hal 

ini sejalan dengan pandangan bahwa salah satu kendala dalam pembangunan 

kesehatan adalah pengetahuan, sikap, perilaku dan kebiasaan masyarakat 

untuk hidup sehat. 

Salah satu strategi penting dalam upaya penyelenggaraan ISPA adalah  

terlibatnya secara aktif anggota keluarga dalam upaya diri khusus terhadap 

ISPA pada balita. Hal ini mengindikasikan bahwa keterlibatan ibu memegang 

peranan yang sangat spesifik karena ibulah yang pertamakali mengetahui 

anaknya menderita penyakit ini. Pengetahuan ibu yang benar tentang ISPA 

dan lebih dalam lagi pengetahuan yang cukup untuk membedakan ISPA 

ringan, sedang dan berat akan sangat membantu. Oleh karena itu, untuk 

mengetahui pemahaman pada ibu-ibu, maka perlu diketahui bagaimana 

pengetahuan, sikap dan perilaku ibu terhadap segala sesuatu yang ada 

kaitannya dengan penyakit ISPA ini. 
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B. Perumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang diatas maka penulis merumuskan 

masalah dalam penelitian ini yaitu: “Apakah ada hubungan antara 

pengetahuan dan sikap ibu dengan upaya pencegahan ISPA pada balita di 

wilayah kerja Puskesmas Ngoresan Surakarta?”  

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara pengetahuan dan sikap ibu dengan upaya 

pencegahan ISPA pada balita di wilayah kerja Puskesmas Ngoresan  

Surakarta.  

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui tingkat pengetahuan ibu tentang ISPA dan pencegahannya 

b. Mengetahui sikap ibu terhadap ISPA dan pencegahannya 

c. Mengetahui upaya pencegahan ISPA pada balita. 

d. Mengetahui hubungan antara pengetahuan dengan upaya pencegahan 

ISPA pada balita di wilayah kerja Puskesmas Ngoresan 

e. Mengetahui hubungan antara sikap dengan upaya pencegahan ISPA 

pada balita di wilayah kerja Puskesmas Ngoresan. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Puskesmas Ngoresan 

Sebagai bahan masukan bagi petugas Puskesmas sehingga dapat 

dikembangkan upaya-upaya untuk memasyarakatkan penanggulangan 

penyakit ISPA pada masyarakat di wilayah kerjanya. 

2. Bagi Peneliti 

a. Sebagai suatu pengalaman belajar dalam kegiatan penelitian. 

b. Memperoleh gambaran empirik tentang pengetahuan, sikap dan upaya 

pencegahan ISPA pada balita. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Menurut penelitian, bahwa penelitian dengan judul Hubungan antara 

Pengetahuan dan Sikap Ibu dengan Upaya Pencegahan ISPA pada Balita di 

Puskesmas Ngoresan Surakarta belum pernah diteliti. Adapun yang pernah 

diteliti tentang ISPA di Puskesmas lain diantaranya: 

1. Evaluasi Program Penanggulangan ISPA Balita di Puskesmas Kabupaten 

Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah. Hasilnya standar pelaksanaan 

program ISPA di lokasi penelitian, terutama dalam pemeriksaan, 

anamnese dan pengobatan belum sepenuhnya dilaksanakan oleh petugas 

kesehatan dengan baik dan benar (Sinoga, 2001). 

2. Hubungan Frekuensi Penerimaan Vitamin A terhadap Resiko Terjadinya 

ISPA pada Balita di Kabupaten Purworejo Tahun 1996, menunjukkan 
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hasil suplemen vitamin A dua kali dalam setahun berhasil menurunkan 

resiko terjadinya ISPA pada balita (Umadiyani, 1999). 

Fokus permasalahan penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan dan penelitian saat ini lebih difokuskan pada pengetahuan, sikap 

dan upaya pencegahan ibu terhadap ISPA pada balita. Selain itu, lokasi 

penelitian juga berbeda dengan lokasi penelitian terdahulu yaitu wilayah kerja 

Puskesmas Ngoresan Surakarta. 




