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212BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) merupakan infeksi 

saluran pernapasan yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Komplikasi 

ISPA yang berat mengenai jaringan paru dapat menyebabkan terjadinya 

pneumonia (Balitbangkes KemenKes RI, 2013). Infeksi Saluran 

Pernapasan Akut (ISPA) merupakan penyakit yang sering terjadi pada 

anak. 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. Ini menunjukkan bahwa terdapat 156 juta episode baru di 

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

berkembang. Kasus terbanyak terjadi di India (43 juta), China (21 juta), 

dan Pakistan (10 juta) sedangkan Bangladesh, Indonesia dan Nigeria 

masing-masing 6 juta episode(Kemenkes RI Direktorat Jenderal 

Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, 2011). 

Perkiraan 5,9 juta anak yang berumur di bawah 5 tahun meninggal 

pada tahun 2015.  Tingkat kematian anak tertinggi di sub-Sahara Afrika, 

yaitu 1 dari 12 anak meninggal sebelum berusia 5 tahun, diikuti oleh Asia 

Selatan yaitu 1 dari 19 anak meninggal sebelum usia 5 tahun. Penyebab 

utama kematian bayi pada tahun 2015 yaitu prematur, komplikasi terkait 

kelahiran (kelahiran asphyxia) dan neonatal sepsis, sementara penyebab 
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kematian anak di periode pasca neonatal diantaranya radang paru-paru, 

diare, cedera dan malaria. Penyebab kematian pada bayi yang disebabkan 

oleh ISPA dengan kategori pneumonia sebesar 54%  (World Health 

Statistic, 2016). 

 Hasil laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2013, 

ISPA di Indonesia sebanyak 25%. Kejadian ISPA di Indonesia pada tahun 

2013 menunjukkan insiden sebesar 1,8% dan prevalensi sebesar 4,5%,. 

ISPA tertinggi pada kelompok umur 1-4 tahun (25,8%). Prevalensi ISPA 

di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 15,7%.  Terdapat lima provinsi dengan 

ISPA tertinggi yaitu NTT (41,7%), Papua (31,1%), Aceh (30,0%), NTB 

(28,3%) dan Jawa Timur (28,3%) (Litbangkes KemenKes RI, 2013).  

 Berdasarkan data Profil Kesehatan Indonesia tahun 2016, 

pneumonia merupakan penyebab kematian pada bayi mencapai 16%. 

Kategori populasi yang rentan terserang pneumonia yaitu anak usia kurang 

dari 2 tahun, usia lebih dari 65 tahun, serta seseorang yang memiliki 

masalah kesehatan (malnutrisi dan gangguan imunologi). Angka kematian 

akibat pneumonia lebih tinggi pada kelompok umur 1-4 tahun sebesar 

0,13% dibandingkan pada kelompok bayi yakni sebesar 0,06%. Salah satu 

provinsi yang memiliki kejadian kasus ISPA yang cukup tinggi terdapat di 

Provinsi Jawa Tengah sebesar 3,61%. Angka kejadian ini lebih tinggi 

dibandingkan dengan kejadian di provinsi lain seperti Bali sebesar 

2,05%,Lampung sebesar 2,23 dan Riau sebesar 2,67% (Kementerian 

Kesehatan RI,2017). 
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 Penemuan dan penanganan penyakit pneumonia di Jawa Tengah 

pada tahun 2015 sebesar 54,3% mengalami peningkatan dibandingkan 

capaian tahun 2015 sebesar 54,31%.Salah satu kabupaten di Jawa Tengah 

yang terdapat kasus ISPA cukup banyak yakni di Kabupaten Boyolali. Di 

Boyolali terdapat 2.749 kasus (23,5%) dengan pneumonia. Jumlah tersebut 

cukup tinggi bila dibandingkan dengan kabupaten lain seperti Kabupaten 

Sukoharjo dengan 2.342 kasus (20,3%) dan Kabupaten Wonogiri dengan 

2.168 kasus (18,1%) (Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2016).  

 Dinas kesehatan Kabupaten Boyolali bagian P2 ISPA menyebutkan 

bahwa perkiraan penderita ISPA dengan golongan pneumonia pada balita 

sebesar 9.597 balita dan yang berhasil untuk ditangani hanya 45% saja. 

Hal ini dikarenakan cakupan penemuan ISPA di Boyolali masih rendah 

yang masih banyak kasus yang belum dilaporkan sehingga pendeteksian 

dini adanya penyakit ISPA terlambat atau kurang pasti. Salah satu 

puskesmas yang ada di Boyolali yang juga terjadi kasus ISPA yang cukup 

tinggi terdapat di Puskesmas Banyudono I dengan jumlah kasus 204 

penderita. Jumlah tersebut cukup tinggi bila dibandingkan dengan kejadian 

kasus ISPA di Puskesmas Banyudono II sebesar 125 penderita dan 

Puskesmas Sawit II sebesar 177 penderita (Profil Kesehatan Kabupaten 

Boyolali,2015). 

Puskesmas Banyudono 1 merupakan salah satu puskesmas yang 

ada di Kabupaten Boyolali yang banyak ditemukan kasus penyakit ISPA 

pada balita.  Berdasarkan Profil Puskesmas Banyudono I (2016) yang 
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diperoleh dari puskesmas Banyudono I didapatkan bahwa dari 10 besar 

penyakit yang terjadi di Puskesmas Banyudono I, kejadian penyakit ISPA 

menjadi yang tertinggi sebanyak 6.050 kasus pada semua umur dengan 

prevalensi  22,14%. Kejadian ISPA yang menyerang anak-anak balita juga 

cukup banyak mencapai 744 kasus dengan prevalensi 34,7% (Profil 

Puskesmas Banyudono I, 2015).  

ISPA pada balita dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu gizi yang 

kurang, status imunisasi yang kurang lengkap, tidak mendapatkan ASI 

yang memadai, defisiensi vitamin A, kepadatan tempat tinggal, polusi 

akibat asap dapur dan orang tua perokok didalam rumah (DepKes, 2013).  

Pemberian ASI terbukti efektif dalam mencegah infeksi pada pernapasan 

dan pencernaan. ASI mengandung kolostrum yang banyak mengandung 

antibodi terhadap infeksi pernapasan. Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian Sirait (2017) menjelaskan bahwa adanya pengaruh pemberian 

asi ekslusif dengan kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada 

bayi yang berumur dibawah 3 tahun dengan nilap p=0,002. Hasil 

penelitian tersebut bertentangan dengan hasil yang didapatkan oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Vindasari(2012) bahwa tidak ada hubungan 

bermakna antara lama pemberian ASI ekslusif dengan kejadian ISPA pada 

balita usia 2-5 tahun dengan nilai p= 0,586.  

 Salah satu faktor risiko ISPA lain yakni berat badan lahir rendah. 

Pada bayi BBLR, pembentukan zat anti kekebalan kurang sempurna 

sehingga lebih mudah terkena penyakit infeksi seperti ISPA. Hasil 
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penelitian yang dilakukan oleh Supriatin (2013) menunjukkan bahwa ada 

hubungan yang bermakna antara berat badan lahir rendah dengan kejadian 

ISPA dengan nilai p=0,000. Hasil penelitianini bertentangan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Wati (2010) yang menunjukkan bahwa 

tidak ditemukan adanya hubungan antara berat badan lahir dengan 

kejadian ISPA pada balita dengan nilai p= 0,636.  

 Asap rokok akan meningkatkan risiko balita untuk mendapat 

serangan ISPA. Asap rokok yang dikeluarkan oleh seorang perokok 

mengandung bahan pencemar sehingga bukan saja pada perokok yang 

terdampak tapi juga bagi orang yang terpapar. Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Milo (2015) menunjukkan bahwa ada 

hubungan antara kebiasaan merokok dengan kejadian Infeksi Saluran 

Pernapasan Akut pada balita. Hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan 

hasil penelitian Basit (2016) menunjukkan bahwa ada hubungan antara 

kebiasaan merokok anggota keluarga dengan kejadian ISPA pada balita di 

Puskesmas Pekauman Banjarmasin.  

 Berdasarkan hasil survei pendahuluan yang dilakukan pada 13 

September 2013di Puskesmas Banyudono I didapatkan data  primer 

mengenai jumlah kasus ISPA yang terjadi di Puskemas Banyudono I pada 

tahun 2016. Penyakit ISPA yang ada di Puskesmas Banyudono I ini pada 

tahun 2016 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 ini tercatat 6.050 

jumlah penderita ISPA dari semua golongan umur. Penderita ISPA 

kebanyakan dari jenis kelamin perempuan dan juga balita. Dari data 



6 
 

 
 

tersebut didapatkan bahwa penyakit ISPA menduduki peringkat 1 dari 10  

terbanyak penyakit yang ada di Puskesmas Banyudono I. Hasil wawancara 

dengan petugas kesehatan yang ada di Puskesmas Banyudono 1 

mengatakan bahwa yang sering datang untuk melakukan pemeriksaan di 

Puskesmas Banyudono 1 yakni balita dengan keluhan batuk, pilek dan 

panas tinggi yang berlangsung selama beberapa hari dan kadang disertai 

dengan suara dengkuran ketika bernafas. Gejala seperti ini merupakan 

gejala dari ISPA sedang.Dan dari tahun 2015 sampai 2017 ini ISPA 

menduduki peringkat 1 paling banyak di Puskesmas Banyudono. 

Berdasarkan hasil uraian survei pendahuluan di atas, maka peneliti tertarik 

untuk menganalisis hubungan pemberian asi ekslusif, berat badan lahir dan 

paparan rokok dengan kejadian ISPA di Wilayah Kerja Puskesmas 

Banyudono I. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada Hubungan Pemberian Asi Ekslusif, Berat Badan Lahir 

dan Paparan Rokok Dengan Kejadian ISPA pada balita di Wilayah Kerja 

Puskesmas Banyudono 1? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  

Menganalisis hubungan pemberian Asi Ekslusif, Berat Badan 

Lahir, dan Paparan RokokDengan Kejadian ISPA di Wilayah Kerja 

Puskesmas Banyudono 1. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan kejadian ISPA pada balita di Wilayah Kerja 

Puskesmas Banyudono 1 

b. Menganalisis faktor risiko pemberian Asi Ekslusif dengan kejadian 

ISPA pada balita di wilayah kerja Puskesmas Banyudono 1 

c. Menganalisis faktor risiko berat badan lahir dengan kejadian ISPA 

pada balita di Wilayah Kerja Puskesmas Banyudono 1 

d. Menganalisis faktor risikopaparan rokok dengan kejadian ISPA 

pada balita di wilayah kerja Puskesmas Banyudono 1 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Bagi Puskesmas Banyudono 1 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan tambahan literatur 

tentang pecegahan dan penanganan penyakit Infeksi Saluran 

Pernapasan Akut (ISPA) pada bayi dan sebagai bahan pertimbangan 

dalam rangka pengambilan keputusan dan kebijakan dan program 

pencegahan dan penanggulangan penyakit Infeksi Saluran Pernapasan 

Akut( ISPA) khususnya pada balita di wilayah kerja Puskesmas 

Banyudono 1 dimasa yang akan datang. 

2. Manfaat bagi masyarakat  

Manfaat yang bisa diperoleh bagi masyarakat adalah sebagai 

tambahan pengetahuan untuk lebih berperan aktif dalam meningkatkan 

pengetahuan mengenai penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut 
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(ISPA) sehingga masyarakat mampu melakukan pencegahan dan 

perbaikan untuk meningkatkan derajat kesehatan  

3. Manfaat bagi instansi kesehatan 

Masukan untuk program kesehatan dalam pencegahan penyakit 

Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada bayi sehingga dapat 

ditangani dengan tepat dan cepat 

4. Bagi Peneliti Lain  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian 

pengembangan ilmu pengetahuan untuk menambah informasi seputar 

pengetahuan tentang penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut(ISPA) 

dan dapat dijadikan bahan referensi untuk pustaka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




