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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Jumlah keluarga di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik 

tahun 2014 mencapai 64.771.600 keluarga dengan jumlah keluarga di Provinsi 

Jawa Tengah 9.009.084 keluarga dan di Kabupaten Sukoharjo mencapai 

235.859  keluarga. Departemen Kesehatan Republik Indonesia (2007) 

menjelaskan masih banyak keluarga di Indonesia yang belum melaksanakan 

fungsi perawatan kesehatan dengan baik, dan perlahan-lahan telah terjadi 

penurunan pelaksanaan fungsi keluarga, sehingga mengakibatkan angka 

masalah gizi, gangguan tumbuh kembang, mortalitas dan morbiditas pada 

balita masih cukup tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik Jawa Tengah (2014) 

bahwa kelompok usia 0-14 tahun di Jawa Tengah mencapai 8.371.597 anak dan 

kelompok usia 0-14 tahun di Kabupaten Sukoharjo 199.124 anak.  

Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dikenal sebagai salah satu 

penyebab kematian utama pada bayi dan anak balita di negara berkembang. 

ISPA adalah penyebab utama morbiditas dan mortalitas penyakit menular di 

dunia. Hampir empat juta orang meninggal akibat ISPA setiap tahun. Tingkat 

mortalitas sangat tinggi pada bayi, anak-anak, dan orang lanjut usia, terutama 

di negara-negara dengan pendapatan per kapita rendah dan menengah. ISPA 

juga merupakan salah satu penyebab utama konsultasi atau rawat inap di 

fasilitas pelayanan kesehatan terutama pada bagian perawatan anak. (WHO, 

2007). 

 Proporsi kematian yang disebabkan oleh ISPA pada anak usia < 5 

tahun di Eropa adalah sekitar 11%, namun di Afrika dan Asia masing-masing 

memiliki proporsi kematian yang disebabkan oleh ISPA berkisar ± 20%. 

Kematian karena ISPA sebagian besar (75%) disebabkan oleh pneumonia 

(Smith et al., 2000) dalam Widodo tahun 2013. 

Depkes RI tahun 2012 menyebutkan bahwa penyakit di Indonesia yang 

selalu mewabah setiap tahun dan salah satunya adalah Infeksi Saluran 
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Pernapasan Akut (ISPA). Insiden menurut kelompok umur Balita diperkirakan 

0,29 episode per anak/tahun di negara berkembang dan 0,05 episode per 

anak/tahun di negara maju. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 156 juta 

episode baru di dunia per tahun dimana 151 juta episode (96,7%) terjadi di 

negara berkembang.  

Sejak tahun 2000, angka cakupan penemuan ISPA balita berkisar antara 

20%-36%. Angka cakupan tersebut masih jauh dari target nasional yaitu 

periode 2000-2004 adalah 86%, sedangkan periode 2005-2009 adalah 46%-

86%. Rendahnya angka cakupan penemuan ISPA balita tersebut disebabkan 

antara lain deteksi kasus di puskesmas masih rendahnya karena sebagian besar 

tenaga belum terlatih dan kelengkapan pelaporan masih rendah terutama 

pelaporan dari kabupaten/kota ke provinsi (Dirjen P2PL, 2012). 

Di Indonesia, ISPA merupakan penyakit yang sering terjadi pada anak. 

Episode penyakit batuk-pilek pada balita di Indonesia diperkirakan 3-6 kali 

pertahun. ISPA juga merupakan salah satu penyebab utama kunjungan pasien 

di sarana kesehatan. Sebanyak 40-60% kunjungan berobat di puskesmas dan 

15-30% kunjungan berobat di bagian rawat jalan dan rawat inap rumah sakit 

disebabkan oleh ISPA (Dirjen P2PL, 2012). 

Insiden dan prevalensi ISPA di Indonesia adalah 1,8 persen dan 4,5 

persen. Lima provinsi dengan ISPA tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur 

(41,7%), Papua (31,1%), Aceh (30,0%), Nusa Tenggara Barat (28,3%), dan 

Jawa Timur (28,3%). Karakteristik penduduk dengan ISPA yang tertinggi 

terjadi pada kelompok umur 1-4 tahun (25,8%). Menurut jenis kelamin, tidak 

berbeda antara laki-laki dan perempuan (Balitbang Kemenkes RI, 2013).  

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang hubungan antara fungsi keluarga dengan kejadian infeksi 

saluran pernapasan akut (ISPA) pada anak balita di Puskesmas Kartasura.  

B. Rumusan Masalah 

“Apakah terdapat hubungan antara fungsi keluarga dengan kejadian 

ISPA pada anak balita di Puskesmas Kartasura?” 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan fungsi keluarga dengan kejadian ISPA 

pada anak balita di Puskesmas Kartasura. 

2. Tujuan Khusus 

Mengetahui tingkat fungsi keluarga terhadap ISPA pada anak 

balita di Puskesmas Kartasura. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Ilmiah  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah 

mengenai fungsi keluarga dengan kejadian ISPA pada anak balita. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi tentang 

fungsi keluarga dengan kejadian ISPA pada anak balita. 

 

 


