
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Penyakit saluran pernapasan sebagai penyebab kesakitan dan kematian 

terbesar pada balita, salah satunya yaitu pneumonia. Pneumonia terjadi karena 

rongga alveoli paru-paru yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti 

Streptococcus pneumonia, Streptococcus aures, Haemophyllus influenza, 

Escherichia coli dan Pneumocystis jirovenci (Widagdo, 2012). 

Pneumonia menjadi salah satu penyakit menular sebagai faktor 

penyebab kematian pada anak. Pneumonia menjadi target dalam Millenium 

Development Goals (MDGs), sebagai upaya untuk mengurangi angka kematian 

anak. Berdasarkan data WHO pada tahun 2013 terdapat 6,3 juta kematian anak 

di dunia, dan sebesar 935.000 (15%) kematian anak disebabkan oleh 

pneumonia. Sedangkan di Indonesia kasus pneumonia mencapai 22.000 jiwa 

menduduki peringkat ke delapan sedunia (WHO, 2014). 

Penyakit pneumonia dari tahun ke tahun menjadi peringkat teratas. 

Setiap tahun pneumonia masuk ke dalam 10 besar penyakit terbesar. 

pneumonia balita merupakan salah satu indikator program pengendalian 

penyakit dan penyehatan lingkungan. Target penemuan dan tatalaksana 

pneumonia balita pada tahun 2014 sebesar 100%. Namun, angka cakupan 

pneumonia di Indonesia sampai tahun 2013 tidak mengalami perkembangan 

yang signifikan, berkisar antara 23%-27%. Sedangkan angka kematian pada 
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balita akibat pneumonia sebesar 1,19% (Kemenkes RI, 2014). Jumlah kasus 

pneumonia di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 tercatat sebanyak 55.932 

kasus (67 kematian). Jumlah kematian anak pada kelompok umur <1 tahun 

sebanyak 36 anak dengan Case Fatality Rate (CFR) 0,18% dan pada kelompok 

umur 1-4 tahun sebanyak 31 anak dengan CFR = 0,09% (Kemenkes RI, 2014). 

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, kasus pneumonia 

pada tahun 2014 sebesar 2.584 kasus dan mengalami kenaikan dibanding tahun 

2013 sebanyak 1.911 kasus. Puskesmas Pedan menempati urutan pertama dari 

34 Puskesmas lain di Klaten dengan jumlah kasus pneumonia pada balita pada 

tahun 2014 sebanyak 269 balita, meskipun jumlahnya mengalami penurunan 

dibanding tahun 2013 sebanyak 351 balita, tetapi jumlah tersebut masih 

tergolong tinggi (Dinkes Klaten, 2015). 

Banyak faktor yang dapat berpengaruh terhadap meningkatnya kejadian 

pneumonia pada balita, baik faktor sosial ekonomi, faktor nutrisi, faktor 

lingkungan serta riwayat penyakit penyerta (Wonodi et. al., 2012). Salah satu 

faktor risiko pneuomonia yaitu tidak mendapat ASI eksklusif. Air susu ibu 

merupakan makanan yang paling baik untuk bayi. Air susu ibu mengandung 

zat gizi yang dibutuhkan bayi dan zat kekebalan tubuh yang dapat membantu 

melawan infeksi (Irianto, 2014). ASI telah terbukti akan membuat bayi menjadi 

lebih kuat dan dapat terhindar dari serangan berbagai penyakit, salah satunya 

yaitu pneumonia (Nirwana, 2014). 
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WHO merekomendasikan agar balita diberikan ASI selama enam bulan 

pertama karena dapat menurunkan infeksi gastrointestinal dan infeksi 

pernapasan dibanding dengan bayi yang mendapat ASI selama 3 atau 4 bulan 

(Kramer dan Kakuma, 2012). Masih banyak bayi yang tidak mendapatkan ASI 

eksklusif di Indonesia. Target yang ditetapkan untuk pemberian ASI eksklusif 

yakni 80% namun cakupan pemberian ASI eksklusif di Indonesia pada tahun 

2013 sebesar 54,3%, sedikit meningkat dibandingkan dengan tahun 2012 yang 

sebesar 48,6% (Kemenkes, 2014). Cakupan pemberian ASI eksklusif di 

Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013 sebesar 67,95% (Kemenkes, 2014). 

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten cakupan ASI eksklusif 

pada tahun 2014 sebesar 80,84%. Sedangkan di Puskesmas Pedan Klaten 

terdapat 34% balita yang mendapatkan ASI eksklusif, cakupan tersebut masih 

jauh dari target yang telah ditetapkan (Dinkes Klaten, 2015). 

Berdasarkan survei diperoleh informasi dari 20 balita pneumonia yang 

disurvai terdapat 8 balita ASI eksklusif dan 12 balita tidak ASI esklusif. Balita 

yang tidak mendapatkan ASI eksklusif dikarenakan ibu yang sibuk dengan 

pekerjaan sehingga tidak dapat memberikan ASI eksklusif. Cakupan ASI 

eksklusif yang masih rendah, dimungkinkan akan meningkatkan angka 

kejadian pneumonia di Puskesmas Pedan. Menurut Wonodi et. al., (2012), 

tidak mendapatkan ASI eksklusif merupakan salah satu faktor risiko terjadinya 

pneumonia pada balita. 
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Banyak penelitian yang menyimpulkan bahwa ada hubungan pemberian 

ASI eksklusif dengan kejadian pneumonia. Menurut penelitian Hartati (2011) 

di RSUD Pasar Rebo menyimpulkan bahwa balita yang tidak mendapatkan 

ASI eksklusif memiliki peluang mengalami pneumonia 4,47 kali dibanding 

dengan balita yang mendapat ASI eksklusif. Sedangkan menurut penelitian 

Annah dkk (2012), balita yang tidak mendapatkan ASI eksklusif 2,49 kali lebih 

berisiko menderita pneumonia daripada balita yang mendapat ASI eksklusif 

yang berarti bahwa ASI eksklusif merupakan faktor pencegah pneumonia. 

Berdasarkan penelitian Tambun dkk (2013), ada hubungan antara 

riwayat pemberian ASI eksklusif dengan kejadian pneumonia (p = 0,002, OR = 

3,769). Sedangkan menurut penelitian Pradhana (2010), ada hubungan antara 

pemberian ASI eksklusif dengan kejadian pneumonia (p=0,004, OR = 0,058) 

sehingga pemberian ASI eksklusif dapat menurunkan risiko penyakit 

pneumonia. Berdasarkan penelitian Domili (2013) menyimpulkan tidak ada 

hubungan pemberian ASI eksklusif dengan kejadian pneumonia. Penelitian 

Rahmin (2011), tidak ada hubungan antara pemberian ASI dengan kejadian 

suspek pneumonia pada balita di kota Payakumbuh. 

Pneumonia merupakan masalah kesehatan yang sering terjadi pada 

balita. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor. Salah satunya karena tidak 

mendapakan ASI eksklusif, sehingga imunitas tubuhnya menjadi lemah. 

Banyak penelitian tentang hubungan pemberian ASI eksklusif dengan kejadian 

pneumonia, akan tetapi kesimpulan yang didapatkan berbeda-beda. Oleh 

karena itu, peneliti tertarik untuk menganalisis tentang hubungan antara 
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pemberian ASI eksklusif dengan kejadian pneumonia pada balita di wilayah 

kerja Puskesmas Pedan Klaten. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Apakah ada hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan kejadian 

pneumonia pada balita di wilayah kerja Puskesmas Pedan Klaten? 

C. TUJUAN 

1. Tujuan Umum 

Untuk menganalisis hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan 

kejadian pneumonia pada balita di wilayah kerja Puskesmas Pedan Klaten. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mendeskripsikan karakteristik balita di wilayah kerja 

Puskesmas Pedan Klaten. 

b. Untuk mendeskripsikan distribusi frekuensi pemberian ASI eksklusif 

pada balita di wilayah kerja Puskesmas Pedan Klaten. 

c. Untuk menganalisis hubungan pemberian ASI eksklusif dengan 

kejadian pneumonia pada balita di wilayah kerja Puskesmas Pedan 

Klaten. 
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D. MANFAAT 

1. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan informasi tentang 

penyebab kejadian pneumonia sehingga masyarakat dapat melakukan 

pencegahan dan perbaikan untuk meningkatkan kesehatan. 

2. Bagi Puskesmas Pedan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan tambahan literatur tentang 

penanganan dan pencegahan kasus pneumonia dan masukan dalam 

evaluasi program serta sebagai bahan pertimbangan dalam rangka 

pengambilan keputusan kebijakan dan perbaikan program penanggulangan 

penyakit pneumonia khususnya pada balita di Kabupaten Klaten di masa 

yang akan datang. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian pengembangan ilmu 

pengetahuan untuk menambah informasi seputar pengetahuan tentang 

penyakit pneumonia, serta dapat menjadi bahan referensi untuk pustaka.  


