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BAB V 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Sebaran Kasus Kejadian Pneumonia Pada Balita Yang Ditemukan dan 

Ditangani di Pulau Jawa Tahun 2018 

Apabila menelaah kembali The First Law of Geography by Waldo 

Tobler: “everything is related to everything else, but near things are more 

related than distant things” dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman yang 

tepat untuk mendeskripsikan fenomena kesehatan yang terjadi di Pulau Jawa. 

Kalimat tersebut begitu populer dalam ilmu geografi karena konsepnya yang 

begitu kuat. Proporsi segala sesuatu hal yang lebih dekat memiliki hubungan 

lebih erat dibandingkan dengan sesuatu yang jauh merupakan pernyataan yang 

masuk akal pada tahun 1970. Konsep ini berguna sebagai inti dari analisis 

spasial dan pemodelan. Cara untuk memahaminya yakni terletak pada kata 

“near” dan “relate” (Miller, 2004). Fenomena kesehatan yang beragam 

muncul seiring dengan meningkatnya kompleksitas lingkungan geografis.  

Penemuan kasus pneumonia pada anak dibawah usia lima tahun yang 

dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 

mencapai 347.959 balita. Secara umum, terdapat dua kategori persebaran 

spasial yaitu menyebar baik secara acak maupun teratur dan bergerombol. 

Apabila melihat hasil pada gambar 5.1 diperoleh informasi bahwa terdapat pola 

mengelompok di Pulau Jawa. Representasi sebaran kasus pneumonia dapat 

dipermudah dengan membagi wilayah penelitian menjadi tiga kelompok yaitu 

High Cluster, Medium Cluster dan Low Cluster. Pembagian wilayah tersebut 

didasarkan atas perbandingan jumlah kasus pneumonia balita yang ditemukan 

dan ditangani dengan perkiraan jumlah total balita di Pulau Jawa (2018) 

berdasarkan Proyeksi Penduduk Tahun 2015-2045 pada lampiran 12. 

Masing-masing kelompok atau cluster tersebut merupakan bagian dari 

tiga wilayah geografis Pulau Jawa yaitu wilayah barat yang terdiri dari Provinsi 

Jawa Barat, Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta merupakan High Cluster 

dengan kasus tertinggi yang ditemukan dan ditangani yakni 182.934 balita 
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(1,60%) dan ditandai dengan simbol warna yang relatif lebih tua dibandingkan 

wilayah lainnya. Selain itu, Medium Cluster atau kelompok menengah pada 

kasus yang sama berada di Provinsi Jawa Timur sebanyak 100.528 balita 

(0,87%). Sedangkan penemuan kasus terendah atau Low Cluster berada di 

wilayah tengah (Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta) dengan total kasus 64.497 balita (0,56%) penderita pneumonia.  

Wilayah yang saling berdekatan cenderung memiliki karakteristik yang 

sama dibandingkan dengan wilayah yang lebih jauh. Hubungan kedekatan ini 

yang menjadi probabilitas tertinggi alasan mengapa kasus kejadian pneumonia 

pada balita di Pulau Jawa memiliki kecenderungan berkelompok pada masing-

masing wilayah geografis bagian barat, tengah dan timur. Disparitas antar 

cluster dengan pola high to low dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko 

baik intrinsik maupun ekstrinsik. Faktor-faktor tersebut menjadi penyebab 

tinggi rendahnya kasus pneumonia pada balita di suatu wilayah. Secara khusus, 

faktor risiko ekstrinsik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 

kepadatan penduduk (X1), persentase penduduk miskin (X2), jumlah 

puskesmas (X3), persentase penduduk dengan akses terhadap sumber air 

minum yang berkualitas (X4) dan persentase penduduk dengan akses terhadap 

fasilitas sanitasi yang layak (X5). Analisis kelima faktor tersebut dilakukan atas 

dasar penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. 

Syani & Raharjo (2015) dalam Jurnal Kesehatan Masyarakat 

Universitas Diponegoro menyatakan bahwa tingkat kepadatan penduduk 

memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian pneumonia pada balita. 

Jika suatu wilayah memiliki jumlah penduduk yang semakin padat, maka 

potensi penyebaran penyakit semakin besar. Kepadatan penduduk 

mempengaruhi sirkulasi udara dalam lingkungan dan berpotensi terjadinya 

kontaminasi yang mampu meningkatkan risiko intensitas infeksi sehingga 

memudahkan transmisi penyakit. Tidak hanya spesifik pada permasalahan 

kesehatan, kepadatan penduduk yang tinggi juga menimbulkan problem lainnya 

seperti kemiskinan.  
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Berdasarkan data pada lampiran 9 wilayah dengan kepadatan penduduk 

tertinggi di Pulau Jawa yaitu Kota Jakarta Barat (19.757 jiwa/km2) sedangkan 

yang terendah adalah Kabupaten Banyuwangi (278 jiwa/km2). Apabila 

dibandingkan keduanya, dalam penelitian ini kasus kejadian pneumonia balita 

di Kota Jakarta Barat seharusnya dipengaruhi oleh variabel kepadatan penduduk 

daripada kabupaten/kota dengan kepadatan penduduk yang rendah (<500 

jiwa/km2). Analogi ini seharusnya berlaku pada setiap variabel yang digunakan 

dalam penelitian. Namun, hal tersebut merupakan suatu perkiraan yang harus 

dibuktikan melalui hasil analisis data pada pemodelan regresi pada sub 

pembahasan berikutnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rizanda Machmud (2009) menggunakan 

data sekunder Benefit Evaluation Study (BES) II dengan sampel multilevel 

statistical framework dari 7.170 balita pada 10.900 rumah tangga di 27 

kabupaten di 7 provinsi memperlihatkan sosio-ekonomi rumah tangga berperan 

secara bermakna terhadap kejadian pneumonia balita. Hasil riset tersebut 

menyatakan bahwa rumah tangga miskin memiliki risiko lebih besar untuk 

terkena pneumonia yang disebabkan oleh faktor kontekstual lingkungan yang 

buruk seperti pencemaran di dalam rumah yang dikendalikan faktor komposisi 

status gizi dibandingkan dengan rumah tangga yang tidak miskin.  

Definisi kemiskinan yang berlaku di Indonesia menurut BKKBN dalam 

Studi Kasus: Analisis Kemiskinan, MDGs dan Kebijakan Kesehatan Nasional 

oleh Drh. Wiku Adisasmito, M.Sc, Ph.D (Fakultas Kesehatan Masyarakat, 

Universitas Indonesia) diartikan sebagai kondisi keluarga yang mempunyai ciri-

ciri salah satunya yaitu tidak mampu membawa anggota keluarga ke sarana 

kesehatan. Ketidakmampuan inilah yang dapat memicu perdebatan mengenai 

status kesehatan individu/masyarakat dan kemudahan dalam mengakses sarana 

kesehatan menjadi syarat utama untuk mengatasinya. Pada penelitian ini Kota 

Tangerang Selatan merupakan wilayah di Pulau Jawa yang memiliki persentase 

penduduk miskin terendah yaitu 1,68% pada tahun 2018 sedangkan Kabupaten 

Sampang merupakan wilayah dengan persentase tertinggi yaitu sebesar 21,21% 

penduduk miskin (lampiran 10). 
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Sumber: Data Sekunder, 2020 

Gambar 5.1 

Peta Persebaran Kasus Pneumonia Pada Balita Yang Ditemukan dan Ditangani di Pulau Jawa Tahun 2018 
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Puskesmas sebagai pusat kesehatan terpadu tingkat pertama di 

lingkungan masyarakat memiliki peranan penting dalam membentuk kualitas 

kesehatan di wilayah kerjanya. Ketika fasilitas tersebut tidak mudah diakses 

akan menimbulkan keterlambatan perawatan khususnya pada anak-anak. 

Penundaan pengobatan dapat meningkatkan keparahan penyakit yang berakibat 

pada kematian anak. Semakin banyak jumlah puskesmas yang tersedia makan 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Untuk 

mengetahui jumlah fasilitas puskesmas pada masing-masing kabupaten/kota di 

Pulau Jawa tahun 2018 dari angka terendah hingga tertinggi dapat dilihat 

melalui tabel pada lampiran 10. 

Nadya et al (2014) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa jumlah 

puskesmas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pneumonia balita di 

Provinsi Jawa Barat. Semakin tinggi jumlah puskesmas maka semakin tinggi 

pula kasus pneumonia pada balita yang terdeteksi. Dengan adanya puskesmas, 

orang tua dan keluarga dapat memperoleh edukasi yang benar dari petugas 

medis mengenai tanda-tanda pneumonia sehingga pencegahan dan 

penanganannya dapat dilakukan secepat mungkin. Tidak hanya itu, kesadaran 

pola hidup bersih dan sehat juga diperlukan yakni dimulai dari lingkungan 

tempat tinggal.  

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Hendrik L. Blum M.D “Planning 

For Health” edisi kedua dalam jurnal yang ditulis oleh Hapsari et al (2012) 

melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekologi dan Status Kesehatan 

Jakarta yang mengungkapkan bahwa status kesehatan dipengaruhi oleh empat 

faktor yaitu lingkungan, gaya hidup/perilaku, pelayanan kesehatan dan genetik 

keturunan. Faktor lingkungan berpengaruh sebesar 45%, faktor perilaku 30%, 

faktor pelayanan kesehatan 20% dan faktor genetik/keturunan hanya 

mempengaruhi 5% terhadap status kesehatan. Artinya, lingkungan memiliki 

pengaruh yang cukup besar terkait dengan kejadian suatu penyakit terutama 

pneumonia balita. Faktor lingkungan terdiri dari lingkungan sosial budaya serta 

lingkungan fisik dan biologi. 
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Namun tidak semua faktor lingkungan dibahas dalam penelitian ini. 

Faktor lingkungan fisik seperti air minum dan sanitasi menjadi parameter 

lingkungan sehat dimana sebagian besar penduduk sudah memanfaatkan 

sumber air minum yang layak dan penggunaan fasilitas sanitasi yang 

berkualitas. Usia yang paling rentan terhadap suatu penyakit adalah anak 

dibawah lima tahun. Peran keluarga dalam memenuhi kebutuhan air bersih dan 

sanitasi layak sangat diperlukan. Kedua aspek tersebut menjadi hal yang krusial 

dalam pemenuhan keperluan sehari-hari namun dalam perspektif lainnya 

merupakan sesuatu yang paling memungkinkan untuk terjadinya kontaminasi 

akibat bakteri, virus maupun jamur.  

Jika hal tersebut terjadi maka balita akan dengan mudah terkena 

penyakit karena sistem imun tubuh yang masih lemah. Kondisi sanitasi yang 

buruk dapat menimbulkan risiko balita mengalami stunting serta konsekuensi 

kesehatan lainnya seperti diare, polio hingga pneumonia. Sanitasi, hygiene dan 

perilaku hidup sehat akan mengurangi kejadian penyakit yang ditularkan 

melalui air. Oleh karena itu, keluarga dan orangtua berperan dalam memastikan 

bahwa penggunaan sumber air dan sanitasi sudah sesuai standar yang 

ditentukan oleh Kemenkes RI dan WHO. 

Berdasarkan data pada lampiran 11, persentase penduduk terhadap air 

minum berkualitas yang terendah berada di Pulau Jawa yaitu Kabupaten 

Kepulauan Seribu yakni 9,49% sedangkan yang tertinggi adalah Kota 

Pekalongan (102,29%). Sedangkan persentase penduduk yang memanfaatkan 

fasilitas sanitasi yang layak tertinggi di Pulau Jawa adalah Kabupaten Sragen 

sebesar 108,7% sedangkan Kabupaten Kepulauan Seribu merupakan wilayah 

dengan penduduk paling rendah yang menggunakan fasilitas sanitasi yang layak 

yakni hanya 0,2%. Kedua faktor tersebut saling berpengaruh satu sama lain 

sehingga upaya yang perlu dilakukan bukan hanya pada bidang kesehatan saja 

melainkan bidang non kesehatan. Peran pemerintah dan masyarakat dibutuhkan 

untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.  

Dalam kasus ini pengamatan mengenai pengaruh faktor risiko ekstrinsik 

kasus penemuan dan penanganan balita dengan pneumonia dilakukan 
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berdasarkan satuan unit kabupaten/kota serta dibuktikan melalui analisis regresi 

spasial untuk membuktikan prediksi/hipotesis mengenai probabilitas peubah 

penjelas/variabel prediktor yang berpengaruh signifikan maupun tidak terhadap 

pneumonia balita. Hasil yang diperoleh dapat digunakan sebagai acuan dalam 

menginterpretasi kondisi kesehatan balita di Pulau Jawa tahun 2018. 

 

5.2 Pemodelan Regresi Kasus Kejadian Pneumonia Pada Balita Yang 

Ditemukan dan Ditangani di Pulau Jawa Tahun 2018 

Berdasarkan perhitungan Multiple Linear Regression, faktor risiko 

ekstrinsik yang telah disebutkan sebelumnya berpengaruh secara simultan 

sebesar 35,9%. Penyebab yang signifikan yaitu kepadatan penduduk, persentase 

penduduk miskin dan jumlah puskesmas. Penjelasan ini masih bersifat umum 

karena berlaku untuk seluruh area penelitian. Sedangkan peubah penjelas di 

setiap lokasi pengamatan tidak selalu sama. Hal ini dapat ditunjukkan melalui 

Breusch Pagan Godfrey Test dengan kesimpulan terdapat heterogenitas spasial. 

Oleh karena itu, pemanfaatan analisis regresi linear tidak cukup untuk 

mendeskripsikan pengaruh faktor risiko ekstrinsik tersebut. 

Penggunaan analisis regresi spasial dengan metode Geographically 

Weighted Regression memungkinkan hasil yang diperoleh pada penelitian 

geografi kesehatan ini menjadi lebih akurat karena tidak mengabaikan unsur 

spasial. Sehingga peubah penjelas di setiap lokasi pengamatan kabupaten/kota 

dapat diidentifikasi. Terdapat dua informasi utama dalam pemodelan GWR 

yaitu Global Regression Result dan Local Regression Result. Pengaruh simultan 

peubah penjelas pada model global sebesar 35,87% dengan variabel yang 

signifikan yaitu kepadatan penduduk, penduduk miskin dan jumlah puskesmas. 

Hasil tersebut relevan dengan hasil yang diperoleh pada pemodelan Multiple 

Linear Regression menggunakan IBM SPSS Statistics 26.  

Meskipun hasil uji F simultan model GWR menyatakan bahwa tidak ada 

perbedaan yang signifikan antara model global dan model lokal. Namun hasil 

uji kebaikan model menyatakan bahwa model lokal GWR lebih baik apabila 

dibandingkan dengan model global. Hal ini dapat diketahui melalui nilai AIC 
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terendah dan nilai R2 tertinggi (46,26%). Selain itu, pemodelan GWR juga 

memiliki keunggulan lainnya yakni mampu menjelaskan peubah penjelas yang 

berpengaruh signifikan maupun tidak berpengaruh pada masing-masing 

kabupaten/kota. Artinya pemanfaatan model GWR efektif digunakan dalam 

analisis data yang terdapat unsur spasial seperti pada penelitian ini. 

 

5.2.1 Pengaruh Kepadatan Penduduk Terhadap Pneumonia Pada Balita di 

Pulau Jawa Tahun 2018 

Kepadatan penduduk merupakan salah satu indikator kualitas 

kesehatan di lingkungan masyarakat. Tingginya kuantitas penduduk akan 

menjadi potensi yang baik bagi suatu wilayah apabila diimbangi dengan 

sumber daya yang mendukung dan mampu meningkatkan kesejahteraan 

hidup. Namun sebaliknya, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali 

akan menimbulkan berbagai masalah kependudukan khususnya dalam 

bidang kesehatan. Gambar 5.2 menampilkan informasi bahwa lebih dari 

70% kabupaten/kota di Pulau Jawa memiliki kepadatan penduduk rata-rata 

kurang dari 2.499 jiwa/km2. Sedangkan sisanya merupakan kategori 

wilayah dengan kepadatan penduduk 2.500 jiwa/km2 sampai 8.499 

jiwa/km2. Provinsi DKI Jakarta, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kota Bekasi, 

Kota Yogyakarta, Kota Surakarta, Kota Depok dan Kota Bogor merupakan 

wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi di Pulau Jawa. 

Kondisi kependudukan yang digambarkan melalui peta dibawah ini 

dapat digunakan sebagai parameter penemuan kasus pneumonia pada balita. 

Secara teoritis, wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi memiliki 

kemungkinan terjadi masalah kesehatan yang lebih kompleks. Berdasarkan 

hasil Uji t Parsial pada model GWR lokal, kepadatan penduduk memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kasus pneumonia pada balita di 

Pulau Jawa. Artinya, kedua variabel tersebut memiliki hubungan 

perbandingan senilai yaitu jika kepadatan penduduk meningkat maka 

jumlah kasus pneumonia pada balita juga akan mengalami peningkatan.  
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Sumber: Data Sekunder, 2020 

Gambar 5.2 

Peta Kepadatan Penduduk di Pulau Jawa Tahun 2018
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Pneumonia yang terlambat ditangani dapat mengakibatkan 

penurunan derajat kesehatan anak. Seperti yang telah diketahui bahwa 

penyakit ini merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi didunia pada 

balita maka diperlukan upaya pencegahan yang berkesinambungan. Dilansir 

melalui www.kemkes.go.id, menurut dr. Alexander Kaliaga Ginting dalam 

pertemuan Global Forum on Childhood Pneumonia GAVI and “la Caixa” 

Reception: The Power of Prevention: Innovative Financing for Pneumonia 

Fighting Vaccines di Barcelona, Spanyol terdapat beberapa upaya yang 

dapat dilakukan untuk mengurangi jumlah penderita pneumonia seperti 

perbaikan tatalaksana pneumonia, perluasan introduksi pelaksanaan 

imunisasi Pneumococcus Conjugated Vaccine (PVC), meningkatkan akses 

pelayanan kesehatan, pengendalian polusi udara dalam ruangan, promosi 

rumah sehat serta peningkatan gizi bayi dan balita. Tindakan tersebut dapat 

diterapkan khususnya di wilayah Pulau Jawa dengan jumlah penduduk 

terbesar di Indonesia.  

 

5.2.2 Pengaruh Persentase Penduduk Miskin Terhadap Pneumonia Pada 

Balita di Pulau Jawa Tahun 2018 

Permasalahan kemiskinan di Indonesia masih menjadi problematika 

hingga saat ini. Semakin tinggi angka kemiskinan disuatu wilayah maka 

dapat berpengaruh pada kesejahteraan hidup masyarakat. Kemiskinan 

merupakan sebuah fenomena ketidakmampuan atau ketidakcukupan 

(deprivation) rumah tangga atau seseorang dalam memenuhi kebutuhan 

dasarnya. Hal tersebut tentu dapat mempengaruhi kualitas kesehatan karena 

dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 dijelaskan bahwa kesehatan 

didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual 

maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif 

secara sosial dan ekonomis. Artinya, kesehatan merupakan salah satu 

bentuk investasi yang mendukung pembangunan ekonomi dan berperan 

penting dalam penanggulangan kemiskinan. Keduanya memiliki hubungan 

timbal balik yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 
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Sumber: Data Sekunder, 2020 

Gambar 5.3 

Peta Persentase Penduduk Miskin di Pulau Jawa Tahun 2018 
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Sebagian besar wilayah di Pulau Jawa memiliki persentase 

penduduk miskin dengan rentang nilai sebesar 1,68% sampai 16,04%. Zona 

merah merupakan wilayah dengan persentase penduduk miskin tertinggi. 

Berdasarkan gambar 5.3 lokasi pada zona tersebut berada di Kabupaten 

Sampang, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten 

Probolinggo, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten 

Kebumen dan Kabupaten Brebes. Kondisi ini perlu diperhatikan melalui 

berbagai macam perspektif agar tidak menimbulkan dampak buruk terhadap 

status kesehatan masyarakat Pulau Jawa dimasa mendatang. Wagstaff 

(2013) memberikan contoh dalam lingkup makro, kondisi kesehatan pada 

wilayah dengan persentase penduduk miskin yang tinggi tidak sebaik 

wilayah dengan persentase penduduk miskin rendah. Sedangkan lingkup 

mikro, anak-anak yang berasal dari keluarga miskin akan memiliki tingkat 

kesehatan yang tidak seberuntung anak-anak dari keluarga kaya atau 

berkecukupan. Hal ini berkaitan dengan kemudahan dalam mengakses 

layanan kesehatan sehingga dalam kasus ini dikhawatirkan akan 

meningkatkan potensi balita menderita pneumonia. 

Apabila melihat hasil pada perhitungan model GWR lokal, variabel 

persentase penduduk miskin tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

kasus pneumonia pada balita di Pulau Jawa. Hal ini menandakan bahwa 

faktor kemiskinan tidak berpengaruh secara langsung terhadap kasus 

pneumonia pada balita. Jika mengacu kepada konsep dasar dimana 

kesehatan yang kurang baik dapat menyebabkan kemiskinan dan 

kemiskinan berpotensi membawa status kesehatan yang rendah. Artinya, 

keberhasilan upaya pemerintah dalam memberikan jaminan kesehatan bagi 

kelompok miskin sejak tahun 1998 dan diberlakukan untuk seluruh 

masyarakat Indonesia pada tahun 2014 serta adanya jamkesda dapat 

memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat miskin untuk 

memenuhi kebutuhannya dalam mengakses layanan kesehatan. Peran 

pemerintah lintas sektoral diperlukan untuk mengatasi permasalahan 

kemiskinan di seluruh kabupaten/kota.   
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5.2.3 Pengaruh Jumlah Puskesmas Terhadap Pneumonia Pada Balita di 

Pulau Jawa Tahun 2018 

Puskesmas memiliki peranan penting sebagai institusi yang 

bertanggungjawab pada pembangunan kesehatan di lingkungan masyarakat. 

Hal ini sesuai dengan Permenkes RI No. 75 Tahun 2014 mendefinisikan 

puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 

upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat 

pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk 

mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah 

kerjanya. Pulau Jawa memiliki jumlah puskesmas sebanyak 3.643 

puskesmas yang tersebar pada masing-masing kabupaten/kota. Berdasarkan 

hasil pemetaan gambar 5.4 kelompok tertinggi yaitu Kabupaten Bogor, Kota 

Jakarta Timur, Kota Bandung, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Barat, 

Kabupaten Garut, Kota Surabaya, Kabupaten Bandung, Kabupaten 

Cirebon, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bekasi serta wilayah lainnya 

yang berkisar antara 40-50 puskesmas sedangkan jumlah puskesmas 

terendah yaitu Kota Blitar yang hanya memiliki 3 puskesmas.  

Apabila melihat pola sebaran ketersediaan puskesmas, terdapat 

hubungan searah terhadap jumlah kasus pneumonia yang ditemukan dan 

ditangani. Wilayah dengan ketersediaan puskesmas yang tinggi berkisar 

antara 40-101 puskesmas pada masing-masing kabupaten/kota memiliki 

catatan kasus pneumonia yang tinggi pula. Sedangkan wilayah dengan 

jumlah puskesmas yang berada pada kategori kelas 1-3 relatif lebih rendah 

penemuan kasusnya. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya layanan 

kesehatan seperti puskesmas mampu mempengaruhi jumlah kasus suatu 

penyakit yang terdeteksi misalnya seperti dalam penelitian ini yaitu kasus 

pneumonia pada balita.  

Berdasarkan hasil perhitungan pada GWR lokal, jumlah puskemas 

berpengaruh signifikan terhadap kasus pneumonia pada balita di Pulau Jawa 

tahun 2018. Artinya, semakin tinggi jumlah puskesmas di suatu wilayah 

kabupaten/kota maka semakin tinggi pula peluang kasus pneumonia yang -
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Sumber: Data Sekunder, 2020 

Gambar 5.4 

Peta Ketersediaan Layanan Kesehatan Puskesmas di Pulau Jawa Tahun 2018 



86 
 

dapat diketahui. Kedua variabel tersebut saling berkorelasi satu sama lain 

meskipun disisi lain tingginya angka penemuan kasus pneumonia balita 

dapat mengindikasikan adanya penurunan derajat kesehatan anak karena 

penyakit ini merupakan salah satu jenis penyakit menular. Oleh karena itu, 

peran keluarga dalam mengambil tindakan dini untuk berobat apabila timbul 

gejala sakit pada balita dapat mengurangi bahaya pneumonia. Hal ini 

berkaitan dengan pendeteksian yang dilakukan oleh tenaga medis lebih 

cepat sehingga jika balita terinfeksi oleh bakteri patogen seperti 

Streptococcus pneumoniae, Haemophylus influenzae, Chlamydia 

pneumoniae, Legionella pneumoniae, dan Mycoplasma pneumonia serta 

mikroorganisme lainnya yang dapat menyebabkan pneumonia dapat 

ditangani dengan baik dan risiko kematian balita dapat dihindari.  

 

5.2.4 Pengaruh Persentase Penduduk Dengan Akses Berkelanjutan 

Terhadap Sumber Air Minum Yang Berkualitas/Layak Terhadap 

Pneumonia Pada Balita di Pulau Jawa Tahun 2018 

Pulau Jawa merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk 

tertinggi di Indonesia dimana setiap tahunnya mengalami peningkatan 

jumlah penduduk. Seiring dengan berjalannya waktu, bertambahnya 

kuantitas penduduk dapat membawa beragam konsekuensi salah satunya 

adalah ketersediaan air berkualitas. Kurangnya akses terhadap air bersih 

dapat menyebabkan permasalahan kesehatan di kalangan masyarakat 

terutama usia balita atau sering disebut sebagai golden period, window of 

opportunity dan critical period bagi anak-anak. Periode/masa tersebut 

berlangsung sangat pendek, tidak dapat diulang karena memiliki kepekaan 

terhadap lingkungan disekitarnya yang sangat tinggi sehingga anak dibawah 

usia lima tahun sangat rentan terhadap suatu penyakit. Upaya yang dapat 

dilakukan yaitu dengan memberikan perlindungan serta pencegahan dari 

segala sesuatu yang dapat mempengaruhi kualitas kesehatannya termasuk 

air minum yang dikonsumsi.  
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Sumber: Data Sekunder, 2020 

Gambar 5.5 

Peta Persentase Penduduk Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap 

Sumber Air Minum Berkualitas (Layak) di Pulau Jawa Tahun 2018 
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Berdasarkan hasil pengamatan pada gambar 5.5 dibawah ini kondisi 

terhadap kebutuhan air minum pada masing-masing kabupaten/kota sangat 

beragam. Wilayah pengamatan dengan persentase terhadap air minum 

berkualitas kurang dari 50% jumlah penduduknya yaitu berada di 

Kabupaten Kepulauan Seribu, Kabupaten Karanganyar, Kota Jakarta Utara, 

Kota Jakarta Pusat, Kota Banjar, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Timur, 

Kabupaten Subang, Kota Jakarta Selatan, Kabupaten Karawang, Kabupaten 

Pandeglang, dan Kabupaten Lebak. Sedangkan wilayah lainnya, lebih dari 

50% penduduk sudah mendapatkan akses berkelanjutan terhadap air minum 

yang layak. Artinya, hampir 90% penduduk di Pulau Jawa telah 

mendapatkan akses terhadap air minum yang sesuai standar kesehatan. 

Berdasarkan output model GWR lokal, variabel ini tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kasus kejadian pneumonia pada balita. 

Artinya, air minum yang dikonsumsi oleh masyarakat Pulau Jawa sudah 

memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia dan 10% penduduk yang belum mendapatkan akses 

yang baik terhadap air minum tidak berpengaruh secara langsung pada 

peningkatan kasus pneumonia anak dibawah usia lima tahun. Namun, hal 

ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Rendahnya persentase penduduk yang 

belum mendapatkan akses terhadap air minum layak tidak menjamin bahwa 

kondisi kesehatan di wilayah tersebut baik. Pemerintah dan masyarakat 

harus bersama-sama memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga 

kualitas air minum agar tidak tercemar atau terkontaminasi oleh zat-zat yang 

membahayakan kesehatan. 

 

5.2.5 Pengaruh Persentase Penduduk Dengan Akses Terhadap Fasilitas 

Sanitasi Yang Layak Terhadap Pneumonia Pada Balita di Pulau Jawa 

Tahun 2018 

Peningkatan status kesehatan seseorang atau suatu komunitas 

masyarakat dapat diperoleh dengan cara menyeimbangkan interaksi faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor fisik dan psikis 
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sedangkan faktor eksternal terdiri dari sosial dan budaya masyarakat, 

lingkungan fisik, politik, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Dari 

semua faktor yang telah disebutkan faktor eksternal lingkungan fisik 

berpengaruh sebesar 45% terhadap status kesehatan (Hapsari et al., 2012). 

Salah satu faktor lingkungan fisik yang menjadi kebutuhan masyarakat 

individu maupun kelompok adalah kemudahan dalam mendapatkan akses 

terhadap fasilitas sanitasi yang layak. Tidak hanya orang dewasa, kebutuhan 

tersebut juga menjadi indikator kesehatan anak-anak pada jenjang usia 

balita. Penduduk yang berada di lingkungan sehat memiliki derajat 

kesehatan yang lebih baik dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di 

wilayah lingkungan kurang sehat.  

Menurut Perpres Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan 

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (PPAMS) salah satu upaya yang dapat 

dilakukan untuk menjamin terpenuhinya mutu kesehatan adalah dengan 

memperhatikan sanitasi. Pada prinsipnya, upaya tersebut merupakan 

pembudayaan hidup bersih dan sehat dengan maksud agar masyarakat tidak 

terkontaminasi khususnya oleh bahan buangan rumah tangga yang dapat 

membahayakan kesehatan. Bahaya ini dapat terjadi akibat adanya penularan 

melalui fisik, mikrobiologi maupun zat-zat kimia yang mampu memicu 

terjadinya suatu penyakit. Efek yang ditimbulkan dapat mempengaruhi 

kondisi kesehatan terlebih jika dalam lingkungan rumah terdapat balita yang 

sangat rentan terhadap kondisi lingkungan disekitarnya. 

Berdasarkan data statistik, hanya sebagian kecil wilayah yang belum 

mendapatkan akses terhadap sanitasi yang layak di Pulau Jawa yakni 9,2% 

dari seluruh lokasi pengamatan. Sedangkan 91,8% wilayah di Pulau Jawa 

atau minimal lebih dari 50% penduduk pada masing-masing kabupaten/kota 

sudah mendapatkan akses terhadap fasilitas sanitasi yang berkualitas. 

Tujuan dari penelitian ini salah satunya adalah untuk mengetahui apakah 

terdapat korelasi antara pemanfaatan akses fasilitas sanitasi layak terhadap 

kasus kejadian pneumonia pada balita. Berdasarkan hasil dari GWR lokal, -
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Sumber: Data Sekunder, 2020 

Gambar 5.6 

Peta Persentase Penduduk Dengan Akses Terhadap Fasilitas 

Sanitasi Yang Layak (Jamban Sehat) di Pulau Jawa Tahun 2018 
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peubah penjelas ini secara signifikan berpengaruh terhadap kasus kejadian 

pneumonia pada balita.  

Secara teoritis, analogi yang digunakan untuk merepresentasikan 

hasil pemodelan tersebut adalah wilayah dengan kategori High Cluster 

penemuan pneumonia dapat disebabkan oleh rendahnya persentase 

penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi berkualitas. Begitupula 

dengan wilayah Medium dan Low Cluster akan memiliki memiliki 

kecenderungan persentase pemanfaatan sanitasi layak yang jauh lebih 

tinggi/baik. Namun, uniknya pada penelian ini justru wilayah dengan 

persentase penduduk terhadap akses sanitasi yang baik (50,02% - 81,6%) 

memiliki catatan kasus pneumonia 176.939 balita dan 130.240 balita 

penderita pneumonia tercatat pada wilayah dengan kategori 81,63% - 

108,7%. Jumlah tersebut jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan 

wilayah yang penduduknya memiliki akses terhadap sanitasi kurang 

baik/rendah. Artinya, meskipun sebagian besar penduduk sudah 

mendapatkan akses sanitasi yang layak tidak menutup kemungkinan bahwa 

kasus penemuan pneumonia pada balita yang terdeteksi di wilayah tersebut 

jauh lebih tinggi dari wilayah lainnya dengan kondisi sanitasi yang buruk. 

Melihat hasil pengamatan model GWR dan pemetaan gambar 5.6 

diatas akan menjadi lebih baik jika seluruh masyarakat berusaha untuk 

menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Hal tersebut dikarenakan 

oleh pneumonia pada balita tidak hanya disebabkan oleh faktor lingkungan 

saja melainkan faktor lainnya yang memiliki probabilitas lebih tinggi 

menjadi penyebab terjadinya penyakit tersebut seperti faktor risiko intrinsik 

penderita. Hasil penelitian pada variabel ini menjadi salah satu acuan bahwa 

kondisi lingkungan fisik sanitasi yang baik tidak menjamin bahwa kondisi 

kesehatan khususnya balita akan baik pula. Tindakan preventif dalam 

berbagai bidang serta tidak hanya berfokus pada sanitasi dapat memperbaiki 

derajat kesehatan anak. 
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5.2.6 Klasifikasi Peubah Penjelas Terhadap Kasus Kejadian Pneumonia 

Pada Balita di Pulau Jawa Tahun 2018 

Pengaruh peubah penjelas dapat diketahui melalui hasil Uji t Parsial 

model GWR Lokal. Meskipun hasil Uji F Simultan menyatakan bahwa tidak 

ada perbedaan antara model regresi linear dengan model GWR dalam 

penelitian ini. Namun salah satu manfaat yang menjadi keunggulan model 

tersebut yaitu mampu mendeskripsikan peubah penjelas berpengaruh 

signifikan maupun tidak signifikan terhadap kasus yang diteliti pada 

masing-masing lokasi pengamatan. Berdasarkan hasil perhitungannya, 

secara garis besar faktor yang berpengaruh signifikan secara bersama-sama 

pada kasus kejadian pneumonia balita di Pulau Jawa tahun 2018 yaitu 

kepadatan penduduk (X1), jumlah puskesmas (X3) dan persentase 

penduduk dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (X5). 

Sedangkan persentase penduduk miskin (X2) dan persentase penduduk 

dengan akses berkelanjutan terhadap air minum berkualitas/layak (X4) tidak 

berpengaruh secara signifikan pada kasus pneumonia balita. 

Ketiga faktor yang signifikan tersebut memiliki pengaruh yang 

berbeda-beda pada setiap lokasi pengamatan. Berdasarkan analisa Uji t 

Parsial, terdapat 8 kategori peubah penjelas yang terbentuk, dimana tujuh 

diantaranya merupakan peubah penjelas yang berpengaruh secara signifikan 

terhadap kasus pneumonia balita di Pulau Jawa dan satu kategori yang tidak 

berpengaruh pada kasus kejadian tersebut. Secara terperinci klasifikasi 

kategori peubah penjelas yang terbentuk pada penelitian ini, yaitu: 

a. Peubah Penjelas Signifikan 

Kategori 1 : kepadatan penduduk 

Kategori 2 : jumlah puskesmas 

Kategori 3 : persentase penduduk dengan akses terhadap fasilitas 

sanitasi yang layak 

Kategori 4 : kepadatan penduduk dan jumlah puskesmas 

Kategori 5 : kepadatan penduduk dan persentase penduduk dengan 

akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak 
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Kategori 6 : jumlah puskesmas dan persentase penduduk dengan 

akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak 

Kategori 7 : kepadatan penduduk, jumlah puskesmas dan persentase 

penduduk dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang 

layak 

b. Peubah Penjelas Tidak Signifikan 

Kategori 8 : tidak ada pengaruh signifikan antara variabel prediktor 

kepadatan penduduk, persentase penduduk miskin, 

jumlah puskesmas, persentase penduduk dengan akses 

berkelanjutan terhadap air minum berkualitas/layak 

maupun persentase penduduk dengan akses terhadap 

fasilitas sanitasi yang layak terhadap kasus pneumonia 

pada balita di Pulau Jawa tahun 2018 

Berdasarkan kategori tersebut diperoleh hasil akhir penelitian 

seperti gambar dibawah ini yang merupakan peta tematik klasifikasi faktor 

risiko ekstrinsik yang berpengaruh terhadap kejadian pneumonia balita di 

Pulau Jawa tahun 2018. Jumlah wilayah dengan kategori peubah penjelas 1 

sampai 8 secara berturut-turut memiliki persentase sebesar 4,2%; 0,84%; 

5,04%, 18,49%; 17,65%; 13,44%; 37,82%; dan 2,52%. Melalui angka 

tersebut dapat diketahui bahwa faktor risiko yang menjadi penyebab 

pneumonia sangat beragam. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh adanya 

heterogenitas/ keragaman spasial dimana satu peubah penjelas yang sama 

dapat memiliki pengaruh yang berbeda pada masing-masing wilayah 

pengamatan. Sebagai contoh wilayah dengan pneumonia balita tertinggi 

adalah Kabupaten Tangerang sebanyak 12.842 (lampiran 9) secara spesifik 

akan berbeda faktor pengaruhnya dengan wilayah terendah seperti 

Kabupaten Demak dan Kabupaten Purworejo dengan penemuan nol atau 

tidak ada kasus pneumonia balita yang tercatat.  

Apabila melihat hasil klasifikasi pengaruh faktor risiko ekstrinsik 

yang dihasilkan melalui perhitungan pada model GWR maka diketahui 

bahwa kasus kejadian pneumonia balita di Kabupaten Tangerang- 



94 
 

 
Sumber: Data Sekunder, 2020 

Gambar 5.7 

Peta Klasifikasi Faktor Risiko Ekstrinsik Pneumonia Pada Balita di Pulau Jawa Tahun 2018 
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dipengaruhi oleh variabel X3 dan X5. Artinya meskipun sebagian 

besar masyarakat yakni sebanyak 81,21% penduduk di wilayah ini 

sudah memanfaatkan fasilitas sanitasi yang layak namun tidak 

menutup kemungkinan akan terbebas dari kasus pneumonia balita.  

Hal tersebut dibuktikan melalui keberadaan 44 fasilitas 

puskesmas yang tersebar diseluruh kecamatan di Kabupaten 

Tangerang mampu mendeteksi jumlah kasus pneumonia balita lebih 

banyak dibandingkan wilayah lainnya sehingga wilayah ini menjadi 

wilayah dengan jumlah pneumonia balita tertinggi di Pulau Jawa 

Tahun 2018. Sedangkan Kabupaten Demak dan Kabupaten 

Purworejo dipengaruhi oleh X1, X3 dan X5. Artinya, jumlah 

fasilitas puskesmas dan persentase penduduk dengan fasilitas 

sanitasi layak mampu menekan angka kasus pneumonia balita di 

kabupaten tersebut.  

Kondisi tersebut dapat menandakan bahwa kualitas 

kesehatan anak diwilayah ini tergolong baik. Namun terdapat aspek 

lain yang tidak boleh diabaikan meskipun berdasarkan data 

penemuan kasusnya adalah nol tidak menutup kemungkinan bahwa 

dilapangan terdapat kasus pneumonia yang belum terdeteksi seiring 

dengan bertambahnya jumlah penduduk karena variabel kepadatan 

penduduk merupakan salah satu faktor risiko ekstrinsik yang dapat 

mempengaruhi keberadaan kasus pneumonia khususnya pada balita 

di Kabupaten Demak maupun Kabupaten Purworejo. 

Adapun pengaruh di setiap kabupaten/kota secara detail 

dapat dilihat pada tabel 4.14. Melalui penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa ilmu geografi secara efektif dapat digunakan 

untuk mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan terkait 

permasalahan kesehatan masyarakat. Sehingga dapat dijadikan 

sebagai rujukan dalam mengambil tindakan yang tepat untuk 

memperbaiki kualitas kesehatan berdasarkan data-data yang tersedia 

dan dipublikasikan oleh lembaga-lembaga resmi di Indonesia. 


