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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) merupakan salah satu 

masalah kesehatan diseluruh dunia, baik dinegara maju maupun di 

negara  berkembang termasuk Indonesia. Hal ini disebabkan masih 

tingginya angka kesakitan dan angka kematian karena ISPA khususnya 

pneumonia atau bronkopneumonia, terutama pada bayi dan anak balita 

(Heriyana, Amiruddin, Ansar, 2005). 

Pneumonia merupakan salah satu penyakit infeksi pada anak 

yang sangat serius dan merupakan salah satu penyakit infeksi saluran 

pernapasan akut (ISPA) yang paling banyak menyebabkan kematian 

pada balita. Pneumonia menyebabkan empat juta kematian pada anak, 

kematian balita karena pneumonia mencakup 19% dari seluruh kematian 

balita dimana sekitar 70% kematian balita disebabkan diare, pneumonia, 

campak, malaria, dan malnutrisi. Depkes, (2011) menunjukkkan 

Streptococcus Pneumonia, Haemophilus influenza dan Respiratory 

Syncytial Virus sebagai penyebab utama pneumonia pada anak. 

Indonesia merupakan salah satu diantara ke 15 negara tersebut dan 

menduduki peringkat ke-6 dengan jumlah kasus sebanyak 6 juta (Weber 

M, F Handy, 2010). Menurut hasil Riskesdas 2007, pneumonia 

merupakan penyebab kematian nomor dua di Indonesia pada balita 

(13,2%). Pada tahun 2012 jumlah penderita pneumonia pada balita di 

Indonesia sebesar 23,42% (Kemenkes RI, 2013). Sedangkan prevalensi 
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pneumonia  balita di Jawa Tengah pada tahun 2012  sebasar 23,50% 

(Kemenkes RI, 2013). 

Dalam kasus Pneumonia yang terjadi pada Balita berdasarkan 

data Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo terdapat 12 Puskesmas 

pada tahun 2012 jumlah kasus pneumonia mencapai 1,3%, sementara 

pada tahun 2013 kasus pneumonia mencapai 12,4%, dan prevalensi 

terbesar terjadinya pneumonia berada di Puskesmas Tawangsari. 

Tercatat prevalensi kejadian pneumonia pada tahun 2012 di Puskesmas 

Tawangsari sebanyak 10,37% kasus pneumonia dan pada tahun 2013 

jumlah kasus pneumonia pada balita mencapai 26,78% (Puskesmas 

Tawangsari, 2014). 

Kejadian pneumonia disebabkan oleh adanya interaksi antara 

komponen host, agen dan environment, berubahnya salah satu 

komponen mengakibatkan keseimbangan terganggu sehingga terjadi 

pneumonia. Faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian pneumonia 

terbagi atas dua kelompok besar yaitu faktor instrinsik dan faktor 

ekstrinsik. Faktor instrinsik meliputi umur, jenis kelamin, status gizi, berat 

badan lahir rendah, status imunisasi, pemberian ASI, dan pemberian 

vitamin A. Faktor ekstrinsik meliputi PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan 

Sehat),  penghasilan keluarga serta faktor ibu baik pendidikan, umur ibu, 

maupun pengetahuan ibu (Azwar, 2002). 

Gizi kurang pada balita sampai saat ini merupakan masalah yang 

memperihantinkan, bahkan dengan gizi kurang akan menyebabkan angka 

mortalitas pneumonia pada balita semakin tinggi (Said, 2008). Status gizi 

tidak normal mempengaruhi daya tahan tubuh terhadap infeksi, balita 
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yang terkena infeksi dapat diakibatkan karena menurunnya status gizi 

dan balita yang mengalami infeksi dapat mempengaruhi proses 

penyerapan zat gizi yang berakibat menurunnya status gizi. Hasil 

penelitan  Athanasia (2012) menunjukkan adanya hubungan kejadian 

pneumonia yang dipengaruhi oleh status gizi balita yang kurang, di 

daerah Ngemplak Boyolali. Status gizi yang baik terjadi bila tubuh 

memperoleh asupan zat gizi yang cukup sehingga dapat digunakan oleh 

tubuh untuk pertumbuhan fisik, perkembangan otak dan kecerdasan, 

produktivitas kerja serta daya tahan tubuh terhadap infeksi secara optimal 

(Moehji, 2004). 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah perilaku yang 

dipraktikan di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan 

kesehatan masyarakat (Dinkes, 2008). Perilaku hidup bersih dan sehat 

(PHBS) merupakan faktor yang berhubungan dengan kejadian 

pneumonia (Mrahwati 2013). 

Faktor perilaku kesehatan yang merupakan perilaku beresiko 

terhadap penyakit menular dipengaruhi oleh 16 indikator PHBS yang 

digunakan di Jawa Tengah terdapat 16 variabel, yang terdiri dari 10 

indikator nasional dan 6 indikator lokal Jawa Tengah. Keenam belas 

indikator PHBS tersebut, meliputi, persalinan oleh tenaga kesehatan, asi 

ekslusif, gizi seimbang, menggunakan air bersih, menggunakan jamban 

sehat,  memeriksakan kehamilan minimal 4x selama kehamilan, lantai 

kedap air, aktifitas fisik/olahraga, bebas asap rokok,  kepesertaan jaminan 

pemeliharaan kesehatan, menimbang balita, membuang sampah, 

mencuci tangan pakai sabun, menggosok gigi,  tidak menyalah gunakan 
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miras/narkoba, dan Melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) 

(DepkesRI, 2007). Aurrullah (2009), mengatakan dalam penelitiannya, 

tatanan rumah tangga yang pernah dilakukan di wilayah Puskesmas pada 

tahun 2009, prosentase rumah tangga sehat hanya 26 % dari 210 rumah 

tangga, hal ini disebabkan oleh  rata–rata 78% anggota keluarga merokok 

di dalam ruangan. 

Adanya gangguan di sekitar lingkungan rumah seperti bising, 

berdebu, panas, lembab dapat menimbulkan gangguan kesehatan yang 

pada akhirnya dapat mengganggu kesehatan sehari-hari, mengakibatkan 

gangguan penyakit akibat lingkungan yang tidak memenuhi syarat, bisa 

memiliki gejala spesifik, maupun gejala non spesifik. Salah satu 

gangguan penyakit tersebut adalah pneumonia. 

Dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti 

mengenai status gizi dan PHBS dengan kejadian penyakit Pneumonia. 

Penelitian dilakukan pada balita di wilayah kerja Puskesmas Tawangsari 

Sukoharjo, karena prevalensi pneumonia di daerah tersebut meningkat 

dari tahun 2012 ke 2013 sebanyak 16,48 % dan kasus pneumonia balita 

di Puskesmas Tawangsari dari tahun 2013 ke 2014 meningkat menjadi 20 

% balita. Dan pada tahun 2014 kasus pneumonia pada balita di 

Puskesmas Tawangsari sebesar 46,86%. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas yaitu masih tingginya angka 

kejadian Pneumonia pada balita di wilayah kerja Puskesmas tawangsari 

Sukoharjo, sehingga peneliti ingin mengetahui hubungan antara status 

gizi dan PHBS dengan kejadian pneumonia pada balita di wilayah kerja 

PuskesmasTawangsari Sukoharjo tahun 2015. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan status gizi dan PHBS dengan 

kejadian pneumonia pada balita di wilayah kerja Puskesmas 

Tawangsari Sukoharjo tahun 2015. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan status gizi pada balita di Puskesmas 

Tawangsari Kabupaten Sukoharjo 

b. Mendeskripsikan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) 

pada balita di Puskesmas Tawangsari Kabupaten Sukoharjo 

c. Mendeskripsikan kejadian pneumonia pada balita di 

Puskesmas Tawangsari Sukoharjo. 

d. Menganalisis hubungan antara status gizi dengan kejadian 

pneumonia di Puskesmas Tawangsari Kabupaten Sukoharjo. 

e. Menganalisis hubungan antara PHBS (Perilaku Hidup Bersih 

dan Sehat) dengan kejadian pneumonia di Puskesmas 

Tawangsari Kabupaten Sukoharjo. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Peneliti 

Merupakan suatu pengalaman yang berharga dalam 

meningkatkan wawasan dalam bidang penelitian, sekaligus 

merupakan bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya 

2. Bagi Instalasi Pelayanan kesehatan Puskesmas Tawangsari 

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi masukan yang 

berharga untuk mengkaji sekaligus mencari solusi terbaik untuk 

mencegah minimal menekan angka kejadian penyakit pneomonia di 

masyarakat.  

3. Bagi Masyarakat Tawangasi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

kepada masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat upaya-

upaya untuk mencegah dan menanggulangi penyakit pneomonia 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup materi pada penelitian dibatasi pada pembahasan 

mengenai hubungan status gizi dan perilaku hidup bersih dan sehat 

(PHBS) dengan kejadian pneumonia pada balita di Puskesmas 

Tawangsari Kabupaten Sukoharjo. 

 

 

 


