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ABSTRAK 

Latar Belakang :Infeksi respiratorik akut (IRA) bagian bawah adalah infeksi 

yang disebabkan oleh virus, bakteri, maupun trauma yang terjadi mulai dari laring 

ke bawah dan terbagi atas croup (epiglotitis dan laringo-trakeo-bronkitis), 

bronkitis, bronkiolitis, dan pneumonia. Populasi yang rentan terserang IRA bawah 

adalah anak usia lima tahun kebawahterutama yang memiliki masalah kesehatan 

seperti malnutrisi. 

Tujuan :Untuk mengetahui hubungan antara status gizi dengan kejadian IRA 

bawah pada anak usia 1-5 tahun di RSUD Sukoharjo. 

Metode : Penelitian ini menggunakan metode observasional analitik dengan 

pendekatan cross sectional, subjek dalam penelitian ini adalah anak usia 1-5 tahun 

yang berobat dan terdaftar di bagian rekam medis RSUD Sukoharjo pada bulan 

Januari 2015. Teknik yang digunakan adalah consecutive sampling. Keseluruhan 

subjek adalah 84 anak, terdiri dari 42 anak dengan gizi kurang dan 42 anak 

dengan gizi baik. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel dan dianalisis 

menggunakan Uji Chi Square dengan bantuan program SPSS 17.0 for Windows. 

Hasil :Dari uji Chi square diperoleh p value sebesar 0,001, maka dapat 

dinyatakan H0 ditolak dan H1 diterima. Terdapat hubungan yang bermakna antara 

status gizi dengan kejadian IRA bawah. Selain itu didapatkan nilai OR= 5,5 yang 

berarti gizi kurang meningkatkan risiko sebanyak 5,5 kali untuk terjadinya IRA 

bawah dibandingkan dengan gizi baik. 

Kesimpulan :Terdapat hubungan antara status gizi terhadap kejadian IRA bawah. 

__________________________________________________________________ 

Kata kunci :Status Gizi, Infeksi Respiratorik Akut (IRA) bagian Bawah 
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Background :Acute Lower Respiratory Tract Infection (ALRTI) is an infection 

caused by viruses, bacteria, or trauma found from larynx to the beneathand 

divided into croup (epiglotitis and laringo-tracheo-bronchitis), bronchitis, 

bronchiolitis, and pneumonia. ALRTI vulnerable population is children under 

five years old with health problems such as malnutrition. 

Objectives :To find out the correlation between nutritional status and the 

incidence of ALRTI in children 1-5 years in Sukoharjo Hospital. 

Methods :This study uses an analytical observational cross-sectional 

approach, the subjects in this study were children aged 1-5 years were enrolled 

in the treatment and hospital medical record Sukoharjo in January 2015. The 

technique used is the consecutive sampling. The whole subject is 84 children, 

consisted of 42 children with malnutrition and 42 children with good nutrition. 

The data obtained are presented in tables and analyzed using Chi Square test 

with SPSS 17.0 for Windows. 

Results :From the Chi square test p value of 0.001 obtained, it can be stated 

H0 and H1 accepted. There is a significant association between nutritional 

status and the incidence of ALRTI. Additionally obtained value OR = 5.5, 

which means malnutrition increases the risk by 5,5 times for the ALRTI 

compared with good nutrition. 

Conclusion :There is a relationship between the nutritional status and the 

incident of ALRTI. 

_______________________________________________________________ 

Keywords :Nutritional Status, Acute Lower Respiratory Tract Infection 

(ALRTI) 

 



PENDAHULUAN 

Infeksi respiratorik akut (IRA) adalah infeksi yang terjadi mulai dari 

respiratorik atas dan adneksanya hingga parenkim paru yang dapat disebabkan 

oleh virus, bakteri, maupun trauma.Sedangkan pengertian akut sendiri adalah 

infeksi yang berlangsung hingga 14 hari (Rahajoe et al., 2012). 

Infeksi respiratorik akut dibedakan atas IRA atas dan IRA bawah, IRA 

atas adalah infeksi primer respiratorik di atas laring yang terdiri dari rinitis, 

faringitis, tonsillitis, sinusitis dan otitis media.Sedangkan infeksi laring ke 

bawah disebut IRA bawah yang terbagi atas croup (epiglotitis dan laringo-

trakeo-bronkitis), bronkitis, bronkiolitis, dan pneumonia (Supriyatno, 2006). 

IRA bawah mempunyai risiko yang lebih besar dan lebih sering 

menimbulkan kematian dibandingkan IRA atas.Manifestasi klinis IRA bawah 

terutama pneumonia lebih berat yaitu sesak, sianosis, dan dapat tidak terlihat 

jelas pada neonatus.Ronkhi basah halus yang khas untuk pasien yang lebih 

besar, dapat tidak terdengar pada bayi dan balita karena kecilnya volume 

thoraks, dan sulit untuk diidentifikasi.Pasien IRA bawah terutama pneumonia 

mempunyai indikasi untuk perawatan di rumah sakit.Sesak yang terjadi harus 

ditangani dengan segera (Supriyatno, 2006). 

IRA bawah merupakan penyakit infeksi serius pada anak di seluruh dunia 

terutama anak usia lima tahun kebawah (Tamba et al., 2010). Anak berusia 1-

6 tahun dapat mengalami episode IRA sebanyak 7-9 kali per tahun, dan 

puncak insidensi biasanya terjadi pada usia 2-3 tahun (Rahajoe et al., 2012). 

Menurut penelitian Nathan et al., (2014), 4/5 dari anak yang di rawat dengan 

IRA bawah adalah anak usia kurang dari 1 tahun. Hal ini disebabkan karena 

sistem kekebalan tubuh yang relatif belum matang dan mekanisme paru yang 

belum baik, sehingga mereka mudah mengalami infeksi paru. 

Infeksi respiratorik akut menyebabkan kematian anak di bawah usia lima 

tahun (20%) di dunia dengan penyebab terbanyak pneumonia dan bronkiolitis 

(Purniti et al., 2011). WHO memperkirakan pneumokokus menyebabkan 

kematian 1.612.000 anak setiap tahun di dunia, dan 716.000 anak diantaranya 

berusia di bawah lima tahun, dan 26% kematian tersebut terjadi di negara Asia 



Pasifik terutama Asia Tenggara. Di Indonesia kasus IRA menempati urutan 

pertama dalam jumlah pasien rawat jalan terbanyak.Hal ini menunjukkan 

angka kesakitan akibat IRA masih tinggi (Rahajoe et al., 2012). Riset 

kesehatan dasar tahun 2007 menunjukkan bahwa pneumonia merupakan 

penyebab kematian nomor dua pada balita (15,5%) setelah diare (25,2%). 

Selain itu pneumonia bakterial lebih sering mengenai bayi dan balita 

dibanding anak yang lebih besar (Supriyatno, 2006). Proporsi kematian pada 

bayi (post neonatal) di Indonesia akibat IRA bawah terutama pneumonia 

sebesar 12,7% dan pada balita sebesar 13,2%. Kejadian pneumonia di 

Indonesia pada balita diperkirakan 10%-20% per tahun dengan angka 

kematian 6 per 1000 jiwa (Wahani, 2012). 

Profil Kesehatan Indonesia tahun 2012 menyebutkan terdapat 27% 

provinsi di Indonesia (9 provinsi) yang mengalami peningkatan angka 

kematian balita salah satunya adalah Jawa Tengah (Kemenkes RI., 2013). 

Prevalensi IRA pada tahun 2013 di Jawa Tengah adalah sebesar 15,7% 

(Riskesdas, 2013), dan insiden IRA bawah pada anak usia 1-5 tahun di RSUD 

Sukoharjo mulai 1 Januari sampai dengan 30 Agustus 2014 adalah sebesar 

13,15% dari seluruh kasus penyakit, atau sebanyak 696 kasus dari 5.293 kasus 

penyakit yang mengenai anak usia 1-5 tahun. 

Menurut Kemenkes RI., 2013 dalam Profil Kesehatan Indonesia tahun 

2012, mengatakan populasi yang rentan terserang pneumonia adalah anak-

anak yang memiliki masalah kesehatan seperti malnutrisi dan gangguan 

imunologi. Penelitian Nasution et al., (2009) menyebutkan balita yang 

mengalami IRA lebih banyak dengan gizi kurang dibandingkan pada balita 

dengan gizi cukup atau lebih. Asupan gizi yang kurang merupakan risiko 

untuk kejadian dan kematian balita dengan infeksi saluran pernafasan. 

Pada anak tidak cukupnya konsumsi makanan akan menyebabkan 

turunnya berat badan, pertumbuhan terhambat, menurunnya imunitas, dan 

kerusakan mukosa, perubahan dalam sirkulasi paru menyebabkan perubahan 

sistem pernafasan disertai penurunan kekebalan seluler setempat yang 

memudahkan pasien terserang infeksi saluran pernafasan (Wilar et al., 2006). 



Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan status gizi dengan 

kejadian infeksi respiratorik akut bagian bawah pada anak usia 1-5 tahun di 

RSUD Sukoharjo. 

METODE 

Penelitian ini menggunakan desain observasional analitik dengan 

pendekatancross sectional, yaitu dimaksudkanuntuk mencari hubungan antara 

faktor risiko dan efek dengan melakukan pengukuran pada waktu yang 

bersamaan (Sastroasmoro, 2008). 

Dalam penelitian ini didapatkan sampel sebanyak 84 anak, yang terdiri 

dari 42 anak dengan status gizi kurang dan 42 anak dengan status gizi baik. 

Pengambilan sampel menggunakan teknik consecutive sampling yaitu semua 

anak usia 1-5 tahun yang datang berobat dan terdaftar di bagian rekam medis 

RSUD Sukoharjo dan memenuhi kriteria inklusi dimasukkan dalam penelitian 

hingga subjek yang dibutuhkan terpenuhi. 

Untuk mengendalikan variabel perancu seperti imunisasi tidak lengkap, 

riwayat ASI tidak eksklusif, BBLR, dan riwayat paparan asap rokok, 

digunakan data kuesionare yang diisi oleh responden. 

Kriteria eksklusi anak yang mendapatkan obat-obatan yang menekan 

sistem imun, misalnya menderita keganasan, sindrom nefrotik (SN), imunisasi 

tidak lengkap, riwayat ASI tidak eksklusif, BBLR, dan riwayat paparan asap 

rokok tidak diikutkan dalam penelitian. 

Untuk menilai status gizi digunakan standar antropometriBB/U menurut 

WHO 2007, anak yang memiliki gizi kurang apabila nilai z-score antara -3 s/d 

<-2 SD, sedangkan gizi baik apabila nilai z-score antara -2 s/d +2 SD. 

Kemudian diagnosis ditetapkan oleh dokter di poli anak RSUD Sukoharjo, 

anak yang di diagnosis mengalami epiglotitis, croup (laringo-trakeo-

bronkitis), bronkitis, bronkiolitis, dan pneumonia merupakan anak dengan 

IRA bawah. 

Semua data responden yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan 

uji Chi Square dengan bantuan program SPSS 17.0 for windows. 

 



HASIL 

Tabel 1.Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin. 

Jenis Kelamin Frekuensi Presentase (%) 

Perempuan 39 46,42 

Laki-laki 45 53,57 

Total 84 100 
 

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 84 responden sebagian besar 

responden adalah laki-laki sebanyak 45 orang (53,57%) sedangkan responden 

perempuan sebanyak 39 orang (46,42%). 

Tabel 2. Karakteristik Responden berdasarkan Usia. 

Usia Frekuensi Presentase (%) 

1 tahun 

2 tahun 

3 tahun 

4 tahun 

28 

16 

15 

15 

33,33 

19,04 

17,85 

17,85 

5 tahun 10 11,90 

Total 84 100 
 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dari 84 responden karakteristik 

responden berdasarkan usia yang paling sering adalah anak usia 1 tahun 

sebanyak 28 anak (33,33%), selanjutnya anak usia 2 tahun sebanyak 16 anak 

(19,04%), dan anak usia 3 tahun dan 4 tahun memiliki frekuensi yang sama, 

yaitu sebanyak masing-masing 15 anak (17,85%). Sedangkan frekuensi 

responden yang paling rendah yaitu pada anak usia 5 tahun, sebanyak 10 anak 

(11,90%). 

Tabel 3.Distribusi responden berdasarkan status gizi. 

Status Gizi Frekuensi Presentase (%) 

Kurang 42 50 

Baik 42 50 

Total 84 100 
 



Dari tabel diatas menunjukkan bahwa penelitian ini terdiri dari 84 

responden, dimana 42 responden adalah anak dengan status gizi kurang (50%) 

dan 42 anak dengan status gizi baik (50%). 

Tabel 4.Distribusi responden berdasarkan kejadian Infeksi Respiratorik Akut 

(IRA) bagian bawah. 

Kejadian IRA bawah Frekuensi Presentase (%) 

IRA bawah (+) 29 34,52 

IRA bawah (-) 55 65,47 

Total 84 100 
 

Tabel 4 menunjukkan bahwa dari 84 responden, anak yang terkena Infeksi 

Respiratorik Akut (IRA) bagian bawah adalah sebanyak 29 anak (34,52%) 

sedangkan responden yang tidak terkena IRA bawah adalah sebanyak 55 anak 

(65,47%). 

Tabel 5.Distribusi responden berdasarkan status gizi dengan kejadian Infeksi 

Respiratorik Akut (IRA) bagian bawah 

  
IRA Bawah 

  
  

  

IRA Bawah 

(+) 

IRA Bawah 

(-) 
Jumlah 

P 

value 

OR 

Status 

Gizi 

Kurang 22 52,38% 20 47,61% 42 50% 
0,001 5,5 

Baik 7 16,66% 35 83,33% 42 50% 

Jumlah 29 69,04% 55 130,94% 84 100%   
 

Dari tabel silang diatas menunjukkan bahwa dari 84 responden, anak yang 

mempunyai gizi kurang dan mengalami IRA bawah adalah sebanyak 22 anak 

(52,38%) dan responden dengan gizi kurang tetapi tidak terkena IRA bawah 

adalah sebanyak 20 anak (47,61%). Sedangkan responden dengan gizi baik 

yang terkena IRA bawah adalah sebanyak 7 anak (16,66%) dan anak dengan 

gizi baik tetapi tidak terkena IRA bawah adalah sebanyak 35 anak (83,33%). 

DISKUSI 

Dari penelitian yang dilakukan pada anak usia 1-5 tahun yang datang ke 

poli anak dan terdaftar di bagian rekam medis RSUD Sukoharjo didapatkan 



sampel sebanyak 84 orang, dimana 42 anak memiliki status gizi kurang dan 42 

anak dengan status gizi baik. 

Jenis kelamin merupakan salah satu faktor risiko terjadinya Infeksi 

Respiratorik Akut (IRA) bagian bawah (Nasution et al., 2009). Berdasarkan 

tabel 1 diatas menunjukkan bahwa pada penelitian ini dari 84 responden 

sebagian besar responden adalah laki-laki sebanyak 45 orang (53,57%) 

sedangkan responden perempuan sebanyak 39 orang (46,42%), dan dari 29 

responden yang terkena IRA bawah 20 responden (68,96%) adalah laki-laki 

dan 9 responden (31,03%)  adalah perempuan. Hal ini sesuai dengan pendapat 

(Rahajoe et al., 2012) tidak ada perbedaan IRA karena bakteri atau virus pada 

laki-laki dan perempuan.Tetapi insidensi lebih tinggi pada anak laki-laki 

dibanding anak perempuan. 

Berdasarkan tabel 2 diatas, menurut usia menunjukkan bahwa dari 84 

responden didapatkan usia yang paling sering adalah anak usia 1 tahun 

sebanyak 28 anak (33,33%), selanjutnya anak usia 2 tahun sebanyak 16 anak 

(19,04%), dan anak usia 3 tahun dan 4 tahun memiliki frekuensi yang sama, 

yaitu sebanyak masing-masing 15 anak (17,85%). Sedangkan frekuensi 

responden yang paling rendah yaitu pada anak usia 5 tahun, sebanyak 10 anak 

(11,90%). IRA bawah merupakan salah satu infeksi serius pada anak di 

seluruh dunia terutama yang berusia lima tahun kebawah (Tamba et al., 

2010).Kasus IRA merupakan 50% dari seluruh penyakit pada anak yang 

berusia di bawah 5 tahun (Rahajoe et al., 2012).Hal ini disebabkan karena 

sistem kekebalan tubuh yang relatif belum matang dan mekanisme paru yang 

belum baik, sehingga mereka mudah mengalami infeksi paru (Nathan et al., 

2014). 

Pada penelitian ini, diambil sampel sebanyak 84 responden dimana 42 

responden adalah anak dengan status gizi kurang (50%) dan 42 anak dengan 

status gizi baik (50%). Status gizi adalah keadaan yang diakibatkan oleh 

adanya keseimbangan antara jumlah asupan (intake) zat gizi dan jumlah yang 

dibutuhkan (required) oleh tubuh untuk berbagai fungsi biologis seperti 

pertumbuhan fisik, perkembangan, aktivitas atau produktivitas, pemeliharaan 



kesehatan dan lain-lain (Depkes, 2014). Pada penelitian ini status gizi dinilai 

dengan menggunakan parameter antropometri berat badan menurut umur 

(BB/U)menurut WHO 2007. 

Indeks berat badan menurut umur (BB/U) digunakan karena berat badan 

merupakan salah satu parameter yang dapat memberikan gambaran masa 

tubuh yang sangat sensitif terhadap perubahan yang mendadak, misalnya oleh 

karena terserang penyakit infeksi, menurunnya makanan yang dikonsumsi, 

atau karena menurunnya nafsu makan.Menurut (Supariasaet al., 2012) berat 

badan adalah ukuran antropometri yang sangat labil.Indeks BB/U mempunyai 

beberapa kelebihan, antara lain: baik untuk mengukur status gizi akut maupun 

kronis, sangat sensitif terhadap perubahan-perubahan kecil, berat badan dapat 

dengan mudah berfluktuasi.Berdasarkan karakteristik berat badan ini, maka 

indeks berat badan menurut umur dapat digunakan sebagai salah satu cara 

pengukuran status gizi dan lebih menggambarkan status gizi balita saat ini 

(Adriani&Wirjatmadi, 2014). 

Menurut tabel 5 yang menunjukkan hubungan antara status gizi dengan 

kejadian Infeksi Respiratorik Akut (IRA) bagian bawah didapatkan dari 84 

responden, anak yang mempunyai gizi baik dan terkena IRA bawah adalah 

sebanyak 7 anak (8,33%) dan anak dengan gizi baik tetapi tidak terkena IRA 

bawah adalah sebanyak 35 anak (41,66%). Sedangkan responden dengan gizi 

kurang yang mengalami IRA bawah adalah sebanyak 22 anak (26,19%) dan 

responden dengan gizi kurang tetapi tidak terkena IRA bawah adalah 

sebanyak 20 anak (23,80%). Kemudian dilakukan uji analisa data dengan 

menggunakan uji Chi Square dan didapatkan p value 0,001 atau p<0,005 yang 

artinya H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan terdapat 

hubungan yang bermakna antara status gizi dengan kejadian Infeksi 

Respiratorik Akut (IRA) bagian bawah pada anak usia 1-5 tahun di RSUD 

Sukoharjo. Nilai Odds Ratio (OR) didapatkan OR = 5,5 yang artinya bahwa 

anak dengan status gizi kurang lebih beresiko terkena IRA bawah 5,5 kali 

lebih besar daripada anak dengan status gizi baik. 



Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa gizi yang baik 

mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap status imunitas dan 

pemeliharaan kesehatan tubuh anak, status gizi kurang akan menurunkan 

kekebalan dan memudahkan anak untuk terserang penyakit infeksi khususnya 

IRA bawah. Oleh karena itu status gizi anak harus selalu dijaga. 

Kelebihan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya 

antara lain adalah pada penelitian ini mengkhususkan terhadap kejadian IRA 

bagian bawah saja, karena IRA bawah dianggap lebih menimbulkan 

kegawatan dibandingkan dengan IRA bagian atas, selain itu peneliti 

menggunakan data primer yang di ambil dari responden secara langsung 

menggunakan kuisioner sehingga pada penelitian ini variabel perancu dapat 

dikendalikan. Sedangkan adapun kelemahan dari penelitian ini adalah karena 

penelitian ini menggunakan pendekatan studi cross sectional sehingga sulit 

untuk mengetahui mekanisme sebab akibat oleh faktor risiko dan efek, karena 

pengukuran dilakukan pada waktu yang bersamaan.Selain itu, kurangnya 

waktu penelitian sehingga sampel yang didapatkan terbatas pada 1 rumah sakit 

saja. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara status gizi dengan kejadian Infeksi 

Respiratorik Akut (IRA) bagian bawah pada anak usia 1-5 tahun di RSUD 

Sukoharjo, p value 0,001. Anak dengan status gizi kurang lebih beresiko 5,5 

kali lebih besar untuk terkena IRA bawah dibandingkan anak dengan status 

gizi baik, OR= 5,5. 
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