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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pneumonia merupakan penyakit infeksi terbesar penyebab kematian pada 

anak-anak di seluruh dunia. Pneumonia merupakan penyebab dari 15% 

kematian balita, yaitu diperkirakan sebanyak 922.000 balita di tahun 2015. 

Pneumonia menyerang semua umur di semua wilayah, namun terbanyak 

terjadi di Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara (Kemenkes RI, 2016). Di 

Indonesia sendiri pneumonia termasuk penyakit yang menyebabkan kematian 

pada anak. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan kejadian pneumonia menjadi 

63,45% dibandingkan pada tahun sebelumnya dimana kejadian pneumonia 

hanya berkisar antara 20%-30%. (Kemenkes RI, 2016).   

Penyakit infeksi saluran pernafasan akut merupakan penyakit diagnosis 

utama di pelayanan rawat jalan puskesmas. Pneumonia merupakan salah satu 

varian ISPA yang penting diperhatikan terutama pada balita. Pada tahun 2014 

jumlah kasus pneumonia balita dilaporkan sebanyak 134 kasus (1,6%) dari 

8.610 perkiraan jumlah kasus (Dinkes Sukoharjo, 2015). 

Menurut data yang didapatkan dari Puskesmas Tawangsari Kabupaten 

Sukoharjo diketahui bahwa data tahun 2015 terdapat 103 kasus pneumonia. 

Dari 103 kasus tersebut 95 kasus terdiri dari anak usia 1-4 tahun dan 8 kasus 

terdiri dari anak usia kurang dari 1 tahun yang menderita pneumonia. 

Sedangkan data pada tahun 2016 menunjukkan terdapat peningkatan jumlah 
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penderita pneumonia menjadi 111 kasus pneumonia. Dari 111 kasus tersebut 

87 kasus terdiri dari anak usia 1-4 tahun dan 24 kasus terdiri dari anak usia 

kurang dari 1 tahun. 

Kebiasaan anggota keluarga merokok di dalam rumah merupakan masalah 

yang mengkhawatirkan di Indonesia. Keberadaan anggota keluarga yang 

merokok di dalam rumah juga menjadi faktor penyebab terjadinya masalah 

kesehatan di dalam keluarga seperti gangguan pernafasan dan dapat 

meningkatkan serangan ISPA khususnya pada balita. Anak-anak yang orang 

tuannya merokok lebih rentan terkena penyakit pernafasan seperti flu, asma, 

pneumonia dan penyakit saluran pernafasan lainnya (Wardani, Winarsih & 

Sukini, 2015). 

Menurut Riskesdas tahun 2013 rerata proporsi perokok di Indonesia adalah 

29,3 persen. Proporsi terbanyak perokok aktif setiap hari pada umur 30-34 

tahun sebesar 33,4 persen, umur 35-39 tahun sebesar 32,2 persen, sedangkan 

proporsi perokok setiap hari pada laki-laki lebih banyak dibandingkan 

perokok perempuan yaitu 47,5 persen banding 1,1 persen (Kemenkes RI, 

2016). 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wijaya & Bahar (2014) 

menunjukkan bahwa balita yang memiliki keluarga dengan kebiasaan 

merokok mempunyai peluang mengalami Pneumonia sebanyak 1,269 kali 

dibanding balita yang tidak memiliki keluarga dengan kebiasaan merokok. 

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Wardani, Winarsih & 

Sukini (2015) menunjukkan hubungan antara paparan asap rokok dengan 
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kejadian ISPA pada balita. Dari 42 responden yang diteliti 2 balita menderita 

pneumonia berat yang mendapat paparan asap rokok, 3 balita menderita 

pneumonia yang mendapat paparan asap rokok, dan sisanya merupakan 

kejadian tidak ISPA yang sebagian besar terjadi pada balita yang tidak 

mendapatkan paparan asap rokok. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Hubungan antara Keberdaan Anggota Keluarga yang 

Merokok dengan Kejadian Pneumonia Pada anak usia 1-4 Tahun di 

Puskesmas Tawangsari Kabupaten Sukoharjo”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang diatas maka peneliti merumuskan masalah 

dalam penelitian ini yaitu “Apakah ada hubungan antara keberadaan anggota 

keluarga yang merokok dengan kejadian pneumonia pada anak usia 1-4 tahun 

di Wilayah Kerja Puskesmas Tawangsari Kabupaten Sukoharjo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasrkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara keberadaan anggota keluarga yang 

merokok dengan kejadian pneumonia pada anak usia 1-4 tahun di 

Wilayah Kerja Puskesmas Tawangsari Kabupaten Sukoharjo.  
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2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui keberadaan anggota keluarga yang merokok. 

b. Mengetahui kejadian pneumonia pada anak dengan anggota keluarga 

yang merokok.  

c. Menganalisis hubungan antara keberadaan anggota keluarga yang 

merokok dengan kejadian pneumonia pada anak usia 1-4 tahun di 

Wilayah Kerja Puskesmas Tawangsari Kabupaten Sukoharjo.  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pendidikan Ilmu Keperawatan 

Dapat menjadi tambahan kepustakaan dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan dan kesehatan serta sebagai satu acuan pengembangan 

penelitian yang lebih spesifik terhadap keberadaan anggota keluarga yang 

merokok dengan kejadian pneumonia pada anak. 

2. Bagi Peneliti 

Memberikan pengalaman bagi peneliti untuk menerapkan metode 

penelitian yang telah di pelajari serta dapat mengetahui hubungan antara 

keberadaan anggota keluarga yang merokok dengan kejadian pneumonia 

pada anak umur 1-4 tahun di Puskesmas Tawangsari Kabupaten 

Sukoharjo.  
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3. Bagi Puskesmas Tawangsari  

Sebagai bahan masukan bagi tenaga kesehatan puskesmas agar dapat 

meningkatkan upaya-upaya untuk penanggulangan pneumonia pada 

masyarakat di wilayah kerjanya. 

4. Bagi Penelitian Lain  

Penelitian ini dapat digunakan sebagai data rujukan bagi penelitian yang 

akan datang sehubungan dengan kejadian Pneumonia pada anak, 

khususnya penelitian yang berhubungan dengan keberadaan anggota 

keluarga yang merokok.  

5. Bagi Masyarakat 

Sebagai masukan kepada masyarakat agar dapat lebih memahami akan 

bahaya dari keberadaan anggota keluarga yang merokok bagi anak.  

 

E. Keaslian Penelitian 

1. Penelitian oleh Aprilioza, Argadireja & Feriandi (2015) dengan judul 

“Hubungan Kebiasaan Merokok Pada Orangtua Di Rumah Dengan 

Kejadian Pneumonia Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Plered”. 

Penelitian ini bersifat observasional dengan pendekatan cross-sectional 

study. Penentuan jumlah sampel dengan menggunakan uji hipotesis 2 

proporsi diperoleh jumlah sampel 84 balita. Analisa statistik yang 

digunakan adalah analisa bivariat menggunakan metode uji eksak Fisher. 

Simpulan dari penelitian ini adalah kejadian pneumonia pada balita 
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dengan orangtua yang mempunyai kebiasaan merokok di rumah lebih 

tinggi dibandingkan balita dengan orangtua tidak merokok di rumah. 

Perbedaan penelitian terletak pada jumlah responden, uji analisa data, 

tempat penelitian. 

2. Penelitian oleh Wiyatiningrum (2010) dengan judul “Hubungan Antara 

Kebiasaan Merokok Kepala Keluarga Dengan Kejadian Infeksi Saluran 

Pernafasan Akut (ISPA) Pada Balita Di Puskesmas Banyudono I 

Kabupaten Boyolali”. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik 

dengan pendekatan cross sectional. Subjek penelitian adalah 44 balita 

pengunjung Puskesmas Banyudono I Kabupeten Boyolali. Teknik 

pengumpulan sampel dengan purpsive Sampling. Berdasarkan analisis 

chi-square didapatkan bahwa ada hubungan antara jumlah batang rokok (p 

= 0,00<0,05, PR = 1,7), tempat merokok kepala keluarga (p = 0,047<0,05, 

PR = 1,32), keberadaan balita di lokasi merokok kepala keluarga (p = 

0,035<0,05, PR = 1,33), jumlah perokok dalam rumah dengan kejadian 

ISPA pada balita (p = 0,024 < 0,05, PR = 2,6), dan tidak ada hubungan 

antara jenis rokok anggota keluarga dengan kejadian ISPA pada balita (p 

= 0,278>0,05). 

Perbedaan penelitian terletak pada tempat penelitian, dan jumlah sempel 

penelitian, 

3. Penelitian oleh Zuhriyah (2015) dengan judul “Gambaran Kebiasaan 

Merokok Anggota Keluarga Pada Kejadian Infeksi Saluran Pernafasan 

Akut (ISPA) Balita Di Puskesmas Bungah Kabupaten Gresik”. Penelitian 
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ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Sampel 

yang digunakan sebanyak 100 balita yang menderita ISPA dan teknik 

yang digunakan purposive sampling. hasil penelitian menunjukkan dari 

100 responden balita, laki-laki 56%, perempuan 44%: usia ≤ 12 bulan 

28%, usia 13-59 bulan 72%: status gizi buruk 6%, kurang 15%, baik 78%, 

lebih 1%; pendidikan terakhir ibu SD 5%, SMPsederajat 24%, SMA/ 

sederajat 60%, perguruan tinggi 11%; kebiasaan merokok keluarga 73%, 

tanpa kebiasaan merokok anggota keluarga 27%: kebiasaan merokok 

tanpa memperhatikan lingkungan 58,90%, memperhatikan lingkungan 

41,10% (n=73), perokok ringan 30,24%, perokok sedang 34,88%, 

perokok berat 34,88% (n=43). 

Perbedaan penelitian terletak pada tempat penelitian, jumlah sempel 

penelitian,dan teknik sampling. 


