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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Kesehatan merupakan bagian yang sangat penting bagi suatu kehidupan.  

Sehat yaitu dalam keadaan sempurna dan bebas dai penyakit (Potter&Perry, 

2005). Kesehatan anak masih menjadi perhatian serius diantara masalah 

kesehatan yang lain karena derajat kesehatan anak mencerminkan derajat 

kesehatan bangsa. Masalah kesehatan anak yang umum terjadi di antaranya 

adalah penyakit infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), infeksi radang 

tenggorokan, rhingitis alergi,cacar air, dan diare.  

 Infeksi merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada balita.   

ISPA merupakan infeksi yang menyerang secara cepat dan berbahaya jika 

tidak diberi tindakan. ISPA mudah sekali menyerang anak-anakn terutama 

anak dibawah lima tahun ( Tambayong, 2000). Anak di bawah lima tahun 

mudah sekali terkena penyakit kerena kekebalan tubuh yang dimiliki masih 

rendah atau imunitas yang dimiliki belum terbnetuk sempurna terutama 

penyakit infeksi ( Simon, 2005).  Anak usia di bawah lima tahun (balita) 

merupakan usia yang sangat menentukan perkembangan seorang anak. 

Masa balita  adalah masa kritis dalam kesehatan dan masa emas dalam 

pertumbuhan otak. Namun, usia balita  juga merupakan usia yang rentan 

terhadap penyakit yang dapat mengakibatkan kesakitan. Sebagian besar 

penyebab kesakitan tersebut dikarenakan penyakit Infeksi seperti ISPA, 

diare, malaria, campak, dan malnutrisi (Cicih, 2011). Menurut Tupasi (2000) 

menyatakan pada kondisi kurang energi protein (KEP) dapat menyebabkan 

ketahanan tubuh menurun sehingga menyebabkan keseimbangan yang 
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terganggu dan akan terjadi infeksi, sedangkan salah satu determinan utama 

dalam mempertahankan keseimbangan tersebut adalah status gizi 

(Rodriguez, 2011). Pada status gizi kurang, individu akan lebih rentan 

terhadap infeksi akibat menurunnya kekebalan tubuh terhadap invasi patogen 

(Calder, 2000). Pertumbuhan yang baik dan status imunologi yang memadai 

akan menghasilkan tingkat kesehatan yang baik pula. Sebaliknya, 

pertumbuhan fisik yang terhambat biasanya disertai dengan status imunologi 

yang rendah sehingga balita mudah terkena penyakit (Aritonang, 2007). 

 Protein merupakan zat gizi yang sangat diperlukan bagi pembentukan 

enzim yang berperan dalan metabolisme tubuh, termasuk sitem imun. 

Kekurangan protein yang terjadi dapat menurunkan sistem imun yang pada 

akhirnya akan menyebabkan tubuh lebih mudah terpapar penyakit infeksi 

(Andarini dkk, 2005). Untuk memperoleh kekebalan terhadap penyakit infeksi 

adalah dengan melakukan imunisasi. Imunisasi dalam sistem kesehatan 

nasional adalah salah satu bentuk intervensi kesehatan yang sangat efektif 

dalam upaya menurunkan angka kematian bayi dan balita. Anak yang telah 

mendapatkan imunisasi lengkap tubuhnya akan bertambah kekebalan 

tubuhnya sehingga tidak mudah terserang penyakit yang sering dialami oleh 

anak (Hidayat, 2009). 

 Upaya untuk menurunkan resiko penyakit ISPA perlu dilakukan yaitu 

dengan pemberian Imunisasi dasar lengkap. Program pemerintah setiap 

balita harus mendapatkan Lima Imunisasi dasar Lengkap (LIL) yang 

mencakup 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis Polio, 4 dosis Hepatitis B dan 1 

dosis Campak (Kemenkes RI, 2013). Imunisasi merupakan salah satu cara 

untuk meningkatkan kekebalan seorang balita secara aktif dan bertujuan 
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untuk mencegah penyakit menular. Tidak lengkapnya imunisasi 

menyebabkan imunitas balita lemah, sehingga mudah untuk terserang 

infeksi. Penyakit infeksi  akan menyerang apabila kekebalan tubuh 

(immunitas) menurun (Mulyani & Rinawata, 2013). 

 Penelitian Darmayanti (2015) menyatakan bahwa ada hubungan  

imunisasi tidak lengkap dengan kejadian ISPA pada balita di Puskesmas 

Cempaka dengan nilai p value= 0,000 dengan Odds Ratio 3,99 sehingga 

balita dengan status imunisasi tidak lengkap memiliki risiko 4 kali lebih besar 

mengalami ISPA dibandingkan balita dengan status imunisasi lengkap.  

 Terjadinya penyakit infeksi pada balita menyebabkan menurunnya status 

gizi pada balita, status gizi balita dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu 

jumlah pangan yang dikonsumsi dan keadaan kesehatan. Kekurangan 

konsumsi pangan khususnya energi dan protein dalam jangka waktu tertentu 

akan menyebabkan berat badan anak menurun sehingga daya tahan tubuh 

menurun dan mudah terkena penyakit infeksi (Latinulu, 2000). Menurut 

Duarte dan Bothelho (2000) menyebutkan faktor yang dapat menimbulkan 

terjadinya ISPA pada balita adalah status gizi dan status imunisasi. Balita 

dengan status gizi kurang akan mengakibatkan malnutrisi sehingga 

kebutuhan seorang anak tidak terpenuhi yang dikarenakan daya tahan tubuh 

yang berkurang. Sedangkan anak yang mendapatkan status imunisasi 

lengkap kekebalan tubuhnya akan meningkat sehingga anak tidak mudah 

terserang penyakit. 

 Hasil survey pendahuluan yang dilakukan pada bulan September 2015 di 

Dinas Kesehatan Sukoharjo pada bulan Januari- Juni 2015 didapatkan 

cakupan imunisasi lengkap diwilayah kerja Puskesmas Polokarto masih 
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rendah dengan rata – rata cakupan hanya mencapai 41,6% dibandingkan 

dengan target SPM Puskesmas Polokarto 82%. Sementara itu, data status 

gizi diperoleh dari Puskesmas Polokarto diketahui bahwa 4,72% balita 

memiliki status gizi kurang.  

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalahnya adalah 

“Apakah ada Perbedaan Status Gizi dan Kejadian Penyakit ISPA  Pada Balita 

Imunisasi Lengkap dan Balita Imunisasi Tidak Lengkap di Wilayah Kerja 

Puskesmas Polokarto Kabupaten Sukoharjo.?” 

 

C. TUJUAN  

1. Tujuan umum  

Untuk mengetahui perbedaan status gizi dan kejadian ISPA pada balita 

imunisasi lengkap dan balita imunisasi tidak lengkap di wilayah kerja 

Puskesmas Polokarto Kabupaten Sukoharjo. 

2. Tujuan khusus  

a. Mendiskripsikan status gizi pada balita imunisasi lengkap dan 

imunisasi tidak lengkap di wilayah kerja Puskesmas Polokarto 

Sukoharjo 

b. Mendiskripsikan kejadian penyakit ISPA pada balita imunisasi 

lengkap dan balita imunisasi tidak lengkap di wilayah kerja 

Puskesmas Polokarto  Sukoharjo 
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c. Menganalisis perbedaan status gizi pada balita imunisasi lengkap dan 

imunisasi tidak lengkap di wilayah kerja Puskesmas Polokarto  

Sukoharjo 

d. Menganalisis perbedaan kejadian penyakit ISPA pada balita imunisasi 

lengkap dan imunisasi tidak lengkap di wilayah kerja Puskesmas 

Polokarto Sukoharjo 

 

D. MANFAAT  

1. Bagi Puskesmas  Polokarto 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak Puskesmas Polokarto 

sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan penyusunan program 

imunisasi untuk meningkatkan kesehatan anak. 

2. Bagi Ibu Balita  

Penelitian ini diharapkan untuk ibu balita lebih memahami pentingnya 

imunisasi dasar lengkap bagi balitanya sehingga .  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan 

pustaka atau bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya. 


