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Abstrak  
 
         Pneumonia merupakan penyakit infeksi paru yang disebabkan oleh bakteri. 
Dari  hasil catatan Puskesmas Mojogedang II Kabupaten Karanganyar terdapat 
135 kasus pneumonia pada tahun 2013. Penelitian ini bertujuan untuk 
menjelaskan faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian pneumonia pada 
balita di wilayah Puskesmas Mojogedang II Kabupaten Karanganyar. Jenis 
penelitian ini observasional dengan desain kasus kontrol. Sampel pada penelitian 
ini berjumlah 33 balita pada kelompok kasus dan 33 balita pada kelompok 
kontrol. Metode pengambilan data dilakukan dengan observasional dan 
wawancara. Uji statistik yang digunakan adalah uji Chi-square dan sebagai  
alternatif Fisher’s Exact Test dengan tingkat kemaknaan 95%. Hasil penelitian 
menjelaskan bahwa faktor  yang berhubungan dengan kejadian pneumonia pada 
balita adalah ASI eksklusif  (p=0,030  OR=4,126  95%CI=1,274-13,370); 
penggunaan kayu bakar (p=0,044  OR=4,143  95%CI=1,171-14,653); keberadaan 
perokok (p=0,030 OR=4,126   95%CI=1,274-13,370). Sedangkan faktor yang 
tidak berhubungan dengan pneumonia adalah imunisasi DPT (p=0,999   
OR=0,484   95%CI=0,042-5,617); imunisasi campak (p=0,613  OR=0,313  
95%CI=0,031-3,171); status gizi  (p=0,999  OR=0,999 95%CI=0,286-3,494); 
berat badan lahir rendah (p=0,672  OR=0,468   95%CI=0,080-2,750);Vitamin A 
(p=0,999  OR=0,484   95%CI=0,042-5,617). Berdasarkan penelitian tersebut 
faktor yang berhubungan dengan pneumonia pada balita ialah ASI eksklusif, 
penggunaan kayu bakar dan keberadaan perokok. 
  

 
Kata kunci: Faktor-faktor yang berhubungan, pneumonia,  kasus kontrol 
  

 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

THE FACTORS RELATED WITH PNEUMONIA IN CHILDREN IN THE 
PUSKESMAS MOJOGEDANG II KARANGANYAR  

Pneumonia was a lung infection disease caused by bacteria. From the results 
of the records Puskesmas Mojogedang II Karanganyar contained 135 cases of 
pneumonia in 2013. This study was to described factors associated with the 
incidence of pneumonia in children in the Puskesmas Mojogedang II 
Karanganyar. This type of observational study with case-control design. The 
samples in this study amounted to 33 childrens in the case group and 33 childrens 
in the control group. Method of data collection was done with observational and 
interview. The statistical test used is the Chi-square and the Fisher's Exact Test 
alternative to the 95% significance level. The results of the study explained that 
the factors related with the incidence of pneumonia in children is exclusive 
breastfeeding (p=0.030 OR=4.126 95%CI=1.274 to 13.370);the use of firewood 
(p=0.044 OR= 4.143 95%CI=1.171 to 14.653); presence of smokers (p=0.030 
OR=4.126 95%CI= 1.274 to 13.370). While the factors that are not related with 
the incidence pneumonia in children is DPT immunization (p=0.999 OR=0.484 
95%CI=0.042 to 5.617); measles immunization (p=0.613 OR= 0.313 95%CI= 
0.031 to 3.171), nutritional status (p=0.999 OR=0.999  95%CI=0.286 to 3.494), 
low birth weight (p=0.672 OR=0.468 95%CI=0.080 to 2.750), Vitamin A 
(p=0.999 OR 0.484 95%CI=0.042 to 5.617). Based on the study of factors related 
with pneumonia in children is exclusive breastfeeding, use of firewood and the 
presence of smokers. 
 
Keywords : Factors related, pneumonia, case-control 
 
PENDAHULUAN 
 

 Penyakit saluran pernapasan merupakan salah satu penyebab kesakitan 

dan kematian yang sering menyerang anak-anak. Salah satu penyakit saluran 

pernapasan pada anak adalah pneumonia. Pneumonia ialah suatu proses inflamasi 

pada alveoli paru-paru yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti 

Streptococcus pneumoniae (paling sering), kemudian Streptococcus aureus, 

Haemophyllus influenzae, Escherichia coli dan Pneumocystis jiroveci. Penyakit 

pneumonia bersifat endemik dan merupakan salah satu penyakit menular yang 

tersebar hampir di sebagian besar negara berkembang termasuk indonesia dan 

menjadi masalah yang sangat penting (Widagdo, 2012). 



 Berdasarkan data WHO, pada tahun 2008 terdapat 8,8 juta kematian 

anak di dunia, dari jumlah kematian anak tersebut 1,6 juta kematian anak 

disebabkan oleh pneumonia. Kasus pneumonia di Indonesia mencapai 6 juta jiwa 

sehingga Indonesia berada di peringkat ke-6 dunia untuk kasus pneumonia (WHO, 

2006).  

 Berdasarkan data Direktorat Jenderal P2PL pada tahun 2011 terdapat 

480.033 kasus pneumonia (609 kematian) dengan Incidence Rate (IR) sebesar 

0,02 sedangkan Case Fatality Rate (CFR) sebesar 0,12%. Kematian karena 

pneumonia pada usia < 1 tahun sebanyak 358 kematian dengan Case Fatality Rate 

0,07%, sedangkan kematian pada usia 1-4 tahun sebanyak 251 kematian dengan 

Case Fatality Rate 0,05% (Kemenkes, 2012). 

 Jumlah kasus pneumonia di Propinsi Jawa Tengah pada tahun 2011 

tercatat sebanyak 18.477 kasus (18 kematian) dengan Incidence Rate (IR) sebesar  

0,007 dan Case Fatality Rate (CFR) sebesar 0,1%. Jumlah kematian anak  pada 

kelompok umur < 1 tahun sebanyak 15 anak dengan Case Fatality Rate 0,08% 

dan pada kelompok umur 1-4 tahun terjadi  kematian 3 anak dengan Case Fatality 

Rate 0,01% (Kemenkes, 2012). 

 Berdasarkan data Dinkes Karanganyar  terdapat 780 kasus pneumonia 

di tahun 2012 dimana Incidence Rate sebesar 0,01 dan Case Fatality Rate 0,25%,  

dari 21 puskesmas  yang ada di Kabupaten Karanganyar jumlah kasus pneumonia 

terbesar terjadi di wilayah kerja Puskesmas Mojogedang II dengan jumlah 142 

kasus dimana Incidence Rate sebesar 0,05 (Dinkes Karanganyar, 2012).  



 Gejala umum pada anak-anak maupun bayi yang terinfeksi pneumonia 

berupa sulit atau cepat bernafas, batuk, menggigil,  sakit kepala, kehilangan nafsu 

makan serta demam (WHO,2006).   

  Penderita pneumonia merupakan sumber penularan penyakit ini, ketika 

penderita yang sedang batuk atau bersin maka akan menyebarkan kuman ke udara 

dalam bentuk droplet. Adapun cara lain penularan pneumonia seperti melalui 

percikan droplet ketika sedang berbicara dengan penderita, menggunakan benda 

yang telah terkena sekresi penderita dan melalui transfusi darah langsung dengan 

penderita (WHO, 2006). 

 Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk meneliti 

faktor risiko kejadian pneumonia dengan judul “Faktor-faktor yang berhubungan 

dengan pneumonia pada balita di Puskesmas Mojogedang II Kabupaten 

Karanganyar?” 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Observasional dengan desain 

Case control. Studi ini menelusuri ke belakang untuk melihat penyebab-penyebab 

munculnya suatu penyakit. Studi kasus kontrol membandingkan antara kelompok 

orang-orang yang sakit (kasus) dan orang yang sehat (kontrol) (Chandra, 2008). 

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Mojogedang II Kabupaten 

Karanganyar  pada bulan Desember 2013 dengan  jumlah sampel 66 yang terdiri 

dari 33 kasus dan 33 kontrol. Teknik pengambilan sampel yaitu simple random 

sampling. Variabel terikat pada penelitian ini kejadian pneumonia. Variabel bebas 



dalam  penelitian ini adalah pemberian imunisasi DPT, pemberian imunisasi 

campak, pemberian ASI eksklusif, penggunaan kayu bakar, keberadaan perokok, 

status gizi, berat badan lahir rendah dan pemberian vitamin A. Pengumpulan data 

observasional dan wawancara. Analisis penelitian ini  menggunkan uji statistik 

yaitu Chi squere dengan alternatif Fisher’s Exact Test dengan tingkat kepercayaan 

95%. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Analisis hubungan antara pemberian imunisasi DPT dengan kejadian 

pneumonia di wilayah kerja Puskesmas Mojogedang II 

Tabel 1. Analisis hubungan antara pemberian imunisasi DPT dengan 
kejadian pneumonia 

 
Pemberian 

Imunisasi DPT 

Pneumonia 
Kasus Kontrol p 

value 
OR CI 

n % n %    
Tidak Lengkap 1 3 2 6 0,999 0,484 0,042 - 

5,617 Lengkap 32 97 31 94   
Total 33 100 33 100    

             
 

  Berdasarkan Tabel 1, hasil uji Fisher’s Exact Test menunjukan 

bahwa nilai p=0,999>0,05 maka Ho diterima. Sehingga dapat diartikan 

tidak ada hubungan antara pemberian imunisasi DPT dengan kejadian 

pneumonia pada balita.  Tujuan pemberian imunisasi DPT  kepada anak 

ialah guna menimbulkan sistem kekebalan tubuh pada diri anak sehingga 

mampu mencegah timbulnya suatu penyakit tertentu baik pada perorangan 

maupun sekelompok masyarakat (IDAI, 2011). 



2. Analisis hubungan antara pemberian imunisasi campak dengan kejadian 

pneumonia di wilayah kerja Puskesmas Mojogedang II 

Tabel 2. Analisis hubungan antara pemberian imunisasi campak 
dengan kejadian pneumonia 

 
Pemberian 
Imunisasi 
Campak 

Pneumonia 
Kasus Kontrol p 

value 
OR CI 

n % n %    
Tidak 1 3 3 9 0,613 0,313 0,031 - 

3,171 Ya 32 97 30 91   
Total 33 100 33 100    

             

        Berdasarkan Tabel 2, hasil uji Fisher’s Exact Test menunjukan 

bahwa nilai p= 0,613>0,05 maka Ho diterima. Sehingga dapat diartikan 

tidak ada hubungan antara status imunisasi campak dengan kejadian 

pneumonia. Nilai OR sebesar 0,313<1 (Cl95%=0,031–3,171), maka dapat 

disimpulkan bahwa pemberian imunisasi campak pada balita bukan 

merupakan faktor risiko pneumonia pada balita. Imunisasi campak 

merupakan bagian dari imunisasi rutin pada anak-anak. Imunisasi ini 

diberikan kepada anak pada usia 9 bulan untuk memberikan pertahanan 

tubuh guna mencegah terjadinya penyakit campak. Penyakit campak 

disebabkan oleh paramiksovirus (virus campak). Pada anak yang sehat 

dan gizinya cukup, campak jarang berakibat serius. Komplikasi yang 

menyertai campak berupa infeksi bakteri yang dapat menyebabkan 

penyakit seperti pneumonia (IDAI, 2011). 

3. Analisis hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan kejadian 

pneumonia di wilayah kerja Puskesmas Mojogedang II 



Tabel 3. Analisis hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan 
kejadian pneumonia 

 
Pemberian ASI 

eksklusif 

Pneumonia 
Kasus Kontrol p 

value 
OR CI 

n % n %    
Tidak 28 85 19 58 0,030 4,126 1,274 -  

13,370 Ya 5 15 14 42   
Total 33 100 33 100    

             

  Berdasarkan Tabel 3, hasil uji Chi-square menunjukan bahwa nilai 

p=0,030<0,05 maka Ho ditolak. Sehingga dapat diartikan ada hubungan 

antara pemberian ASI eksklusif dengan kejadian pneumonia pada balita. 

Tidak perlu di ragukan lagi bahwa Air Susu Ibu (ASI) memegang peranan 

penting untuk menjaga kesehatan dan kelangsungan hidup bayi. 

Memberikan ASI eksklusif sejak lahir hingga 6 bulan pertama kehidupan 

bayi merupakan kewajiban ibu dan keluarga untuk memberikan makan 

terbaik yang memenuhi standar tertinggi atau standar emas baik dalam cara 

menyusui maupun kandungan gizi ASI sehingga menjamin hak anak untuk 

tumbuh kembang secara optimal. ASI merupakan makanan yang aman 

berkualitas dan selalu tersedia (Sujudi,2004). 

4. Analisis hubungan antara penggunaan kayu bakar  dengan kejadian 

pneumonia di wilayah kerja Puskesmas Mojogedang II 

Tabel 4. Analisis hubungan penggunaan kayu bakar bakar dengan 
kejadian pneumonia 

 
Penggunaan 
Kayu Bakar 

Pneumonia 
Kasus Kontrol p 

value 
OR CI 

n % n %    
Ya 29 88 21 64 0,044 4,143 1,171 -  

14,653 Tidak 4 12 12 36   
Total 33 100 33 100    



 
 

   Berdasarkan Tabel 4, hasil uji Chi-square menunjukan bahwa nilai 

p= 0,044<0,05 maka Ho ditolak. Sehingga dapat diartikan ada hubungan 

antara penggunaan kayu bakar dengan kejadian pneumonia pada balita. 

Jenis bahan bakar yang sering digunakan untuk keperluan dapur sangat 

erat berkaitan dengan kondisi udara didalam rumah. Adanya asap didalam 

ruangan tentunya akan mengganggu pernapasan seseorang tidak terkecuali 

balita yang ada dirumah yang bisa mengalami sesak napas yang bisa 

terjadi pneumonia pada balita (Kartasasmita, 2010). 

5. Analisis hubungan antara keberadaan perokok  dengan kejadian 

pneumonia di wilayah kerja Puskesmas Mojogedang II 

Tabel 5. Analisis hubungan antara keberadaan perokok dengan 
kejadian pneumonia 

 
Keberadaan 

Perokok 

Pneumonia 
Kasus Kontrol p 

value 
OR CI 

n % n %    
Ada 14 42 5 15 0,030 4,126 1,274 -  

13,370 Tidak ada 19 58 28 85   
Total 33 100 33 100    

            

           Berdasarkan Tabel 5, hasil uji Chi-square menunjukan bahwa nilai 

p=0,030<0,05 maka Ho ditolak. Sehingga dapat diartikan ada hubungan 

antara keberadaan perokok dengan kejadian pneumonia pada balita. Hasil 

penelitian menjelaskan bahwa pada suatu rumah yang terdapat perokok 

akan meningkatkan risiko terkena pneumonia pada balita. Hal ini 

dikarenakan asap rokok akan menjadi polusi di udara dalam rumah. Asap 

rokok merupakan faktor tidak langsung yang kedepannya dapat 



menimbulkan penyakit paru-paru yang akan melemahkan daya tahan tubuh 

balita. Balita yang daya tahan tubuhnya menurun rentan terserang penyakit 

infeksi seperti pneumonia (Rudan, 2008). 

6. Analisis hubungan antara status gizi  dengan kejadian pneumonia di 

wilayah kerja Puskesmas Mojogedang II 

Tabel 6. Analisis hubungan antara status gizi dengan kejadian 
pneumonia 

 
Status Gizi 

Pneumonia 
Kasus Kontrol p 

value 
OR CI 

n % n %    
Kurang 6 18 6 18 0,999 0,999 0,286 - 

3,494 Baik 27 82 27 82   
Total 33 100 33 100    

        

 Berdasarkan Tabel 6, hasil uji Chi-square menunjukan bahwa nilai 

p=0,999>0,05 maka Ho diterima. Sehingga dapat diartikan tidak ada 

hubungan antara status gizi dengan kejadian pneumonia pada balita. Status 

gizi pada anak pada dasarnya ditentukan oleh 2 hal, yaitu makanan yang 

dimakan dan keadaan kesehatannya. Kualitas dan kuantitas makanan 

seorang anak tergantung pada kandungan zat gizi makanan tersebut, ada 

tidaknya pemberian makanan tambahan pada keluarga, daya beli keluarga 

dan pengetahuan ibu tentang makanan dan kesehatan (Supariasa, 2001). 

7. Analisis hubungan antara status BBLR  dengan kejadian pneumonia di 

wilayah kerja Puskesmas Mojogedang II 

 



Tabel 7. Analisis hubungan antara status BBLR dengan kejadian 
pneumonia 

 
Status BBLR 

Pneumonia 
Kasus Kontrol p 

value 
OR CI 

n % n %    
Ya 2 6 4 12 0,672 0,468 0,080 - 

2,750 Tidak 31 94 29 88   
Total 33 100 33 100    

             

 Berdasarkan Tabel 7, hasil uji Fisher’s Exact Test menunjukan 

bahwa nilai p= 0,672>0,05 maka Ho diterima. Sehingga dapat diartikan 

tidak ada hubungan antara BBLR dengan kejadian pneumonia pada balita. 

Bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) mempunyai risiko 

morbiditas yang lebih besar bila dibandingkan dengan bayi yang tidak 

mengalami berat badan lahir rendah. Berat badan saat lahir menentukan 

perkembangan dan pertumbuhan fisik serta mental pada masa balita.  

Adapun masalah kesehatan yang dialami oleh bayi yang BBLR lebih 

mudah terkena penyakit infeksi, terutama pneumonia dan sakit saluran 

pernapasan lainnya hal ini dikarenakan sistem pembentukan organ yang 

belum sempurna (Kartasasmita, 2010). 

8. Analisis hubungan antara pemberian Vitamin A  dengan kejadian 

pneumonia di wilayah kerja Puskesmas Mojogedang II 

Tabel 8. Analisis hubungan antara vitamin A dengan kejadian 
pneumonia 

 
Pemberian 
Vitamin A 

Pneumonia 
Kasus Kontrol p 

value 
OR CI 

n % n %    
Tidak lengkap 1 3 2 6 0,999 0,484 0,042 - 

5,617 Lengkap 32 97 31 94   
Total 33 100 33 100    



             

   Berdasarkan Tabel 8, hasil uji Fisher’s Exact Test menunjukan 

bahwa nilai p=0,999>0,05 maka Ho diterima. Sehingga dapat diartikan 

tidak ada hubungan antara pemberian Vitamin A dengan kejadian 

pneumonia pada balita. Vitamin A bermanfaat untuk meningkatkan 

imunitas dan melindungi saluran pernapasan dari infeksi kuman. Bila 

kekurangan vitamin A  maka tubuh dapat mengalami gangguan 

pernapasan, kerabunan dan bahkan kebutaan. Salah satu upaya untuk 

menurunkan risiko terkena pneumonia adalah dengan memberikan vitamin 

A pada anak balita (Depkes, 2009). 

 
 
KESIMPULAN 
 

 

1. Tidak ada hubungan antara pemberian imunisasi DPT, pemberian 

imunisasi campak, status gizi, berat badan lahir rendah dan pemberian 

vitamin A pada balita dengan kejadian pneumonia di wilayah kerja 

Puskesmas Mojogedang II. 

2. Ada hubungan antara pemberian ASI Eksklusif, penggunaan kayu bakar 

dan keberadaan peroko dengan kejadian pneumonia di wilayah kerja 

Puskesmas Mojogedang II. 
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