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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

  

I.1  Latar Belakang 

Pneumonia merupakan penyakit karena adanya inflamasi maupun 

pembengkakan disebabkan bakteri, virus, jamur yang mengakibatkan infeksi pada 

saluran pernapasan dan jaringan paru. Berdasarkan laporan dari World Health 

Organization (WHO) tahun 2017, pneumonia merupakan penyebab utama 

kematian anak di bawah 5 tahun, diperkirakan setiap 20 detik terdapat balita yang 

mengalami kematian akibat pneumonia. Pneumonia sering disebut dengan 

pembunuh balita yang terlupakan (The Forgotten Killer of Children) karena 

temuan  yang rendah, kurang spesifiknya gejala serta sedikit perhatian untuk 

mengatasi masalah tersebut (Abuka, 2017).  

Umumnya pneumonia terjadi di negara berkembang wilayah Afrika dan 

Asia, salah satunya Indonesia. Cakupan penemuan pneumonia pada balita di 

Indonesia tahun 2015 sebesar 63,45% mengalami peningkatan pada tahun 2016 

sebesar 65,27%. Meskipun angka cakupan penemuan pneumonia mengalami 

peningkatan tetapi pencapaian tersebut masih jauh dari angka yang di targetkan 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu 100%. Sedangkan Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 yang 

merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan 

urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara 

minimal sehingga wajib dijalankan. Untuk angka kematian balita akibat 

pneumonia mengalami penurunan yaitu tahun 2015 angka kematian akibat 

pneumonia sebesar 0,16% dan tahun 2016 sebesar 0,11% (Kementerian Kesehatan 

RI, 2017). 

Cakupan penemuan pneumonia di Jawa Barat dengan sasaran 10% dari 

jumlah balita selama tahun 2000 sampai dengan tahun 2015 antara 34,5% sampai 

dengan 52,7%, tetapi untuk tahun 2016 menggunakan target sasaran sebesar 

4,62% dari jumlah balita sehingga angka pneumonia ditemukan sebesar 90,7% 

dengan rentang antara 14,4% sampai dengan 224,7% (Dinas Kesehatan Provinsi 
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Jawa Barat, 2016). Jumlah kasus pneumonia pada balita yang ditemukan di 

Provinsi Jawa Barat tahun 2018 sebesar 124.475 kasus dengan target penemuan 

sebesar 223.185 kasus (Kementerian Kesehatan RI, 2019). Cakupan penemuan 

kasus pneumonia yang ditangani di Kota Depok tahun 2014 sebanyak 3.017 kasus 

(19,3%), tahun 2015 sebanyak 3.662 (17%) dan tahun 2016 sebanyak 4.579 kasus 

(22,17%) dan tahun 2017 sebanyak 2.939 kasus (13,98%) (Dinas Kesehatan Kota 

Depok, 2018). Puskesmas Cinere merupakan puskesmas yang berada di Kota 

Depok, cakupan penemuan kasus pneumonia balita dan yang ditangani terus 

meningkat mulai dari tahun 2015 sejumlah 13 kasus (Dinas Kesehatan Provisi 

Jawa Barat, 2014) dan 128 kasus di tahun 2016 (Dinas Kesehatan Kota Depok, 

2016) dan 130 kasus di tahun 2017 (Dinas Kesehatan Kota Depok, 2017). 

Karakteristik wilayah seperti perkotaan secara tidak langsung 

mempengaruhi terjadinya pneumonia. Selain karakteristik wilayah, faktor intrinsik 

dan faktor ekstrinsik juga mempengaruhi terjadinya pneumonia (Rachmawati, 

2013). Faktor intrinsik merupakan faktor yang berada dalam tubuh balita meliputi 

umur, jenis kelamin, status gizi, Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), status 

imunisasi dan pemberian vitamin A sedangkan faktor ekstrinsik meliputi 

kepadatan tempat tinggal, polusi udara, tipe rumah, ventilasi, asap rokok, 

penggunaan bahan bakar, serta faktor ibu baik pendidikan, umur, maupun 

pengetahuan ibu (Pramudiyani, 2011). 

Pemberian nutrisi yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak 

dapat mencegah balita terhindar dari penyakit infeksi sehingga pertumbuhan dan 

perkembangan anak menjadi optimal. Status gizi pada anak berkontribusi lebih 

dari separuh dari semua kematian anak di negara berkembang, dan kekurangan 

gizi pada anak usia 0-4 tahun memberikan kontribusi lebih dari 1 juta kematian 

pneumonia setiap tahunnya (Amin, 2015). Pada tahun 2017 masih banyak balita 

di Kota Depok yang belum masuk ke kategori balita gizi baik, yaitu jumlah balita 

gizi lebih sebanyak 7.217 orang, jumlah balita kurus sebanyak 3.879 orang dan 

jumlah balita sangat kurus/gizi buruk sebanyak 83 orang. (Dinas Kesehatan Kota 

Depok, 2017). 

Menurut WHO (2008) dalam Global Immunization Data (2010), 

menyebutkan bahwa 1,5 juta anak meninggal karena penyakit yang dapat dicegah 
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dengan imunisasi, dan hampir 17% kematian pada anak usia dibawah 5 tahun 

dapat dicegah dengan imunisasi. Penelitian Sumiyati (2015) di Puskesmas Metro 

Utara, menunjukkan terdapat hubungan status imunisasi DPT dengan pneumonia 

pada bayi usia 0 sampai dengan 12 bulan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian 

Monita dkk, (2012) di bagian anak Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. M. 

Djamil Padang Sumatra Barat, yang menunjukkan bahwa status imunisasi dasar 

tidak lengkap merupakan faktor risiko kejadian pneumonia pada balita dengan 

risiko menderita pneumonia 2,39 kali lebih besar daripada anak yang 

mendapatkan imunisasi dasar lengkap (Iswari dkk. 2017). Di wilayah kerja 

Puskesmas Cinere Kota Depok masih banyak balita yang belum mendapat 

imunisasi dasar lengkap yaitu pada tahun 2015 sebanyak 75 balita, pada tahun 

2016 sebanyak 462 balita dan pada tahun 2017 sebanyak 437 balita (Dinas 

Kesehatan Kota Depok, 2017). 

Faktor risiko lainnya yang memengaruhi kesakitan pneumonia adalah jenis 

kelamin yaitu pada anak laki-laki (Departemen Kesehatan RI, 2004). Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Hartati (2011) tentang analisis faktor risiko yang 

berhubungan dengan kejadian pneumonia pada anak balita di Rumah Sakit Umum 

Daerah (RSUD) Pasar Rebo Jakarta diperoleh nilai Odds Rasio (OR) : 1,24 kali 

dimana balita berjenis kelamin laki-laki mempunyai peluang 1,24 kali mengalami 

pneumonia (Sumiyati, 2015). Di wilayah kerja Puskesmas Cinere Kota Depok 

pada Tahun 2017 balita penderita pneumonia lebih banyak diderita balita berjenis 

kelamin laki-laki (Dinas Kesehatan Kota Depok, 2017). 

Penelitian Hidayat (2005) di Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap 

dapat disimpulkan jika kondisi fisik rumah berpengaruh terhadap kejadian Infeksi 

Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dengan OR=2,163. Hubungan perilaku hidup 

bersih dan sehat dengan kejadian ISPA didapat OR=2,253 (Yuwono, 2008). 

Kondisi fisik rumah merupakan faktor yang mendukung terjadinya pneumonia di 

perkotaan, hal ini karena sebagian besar balita menghabiskan waktunya di dalam 

rumah sehingga kondisi fisik rumah erat kaitannya dengan kejadian pneumonia 

pada balita. Kondisi fisik rumah meliputi jenis dinding, jenis lantai, suhu, tingkat 

kelembaban serta luas ventilasi. Sebagian besar rumah balita di daerah desa masih 

tergolong rumah yang tidak sehat yaitu jenis lantai, jenis dinding, suhu, tingkat 
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kelembaban dan luas ventilasi yang tidak memenuhi syarat. Hal tersebut dapat 

menimbulkan lingkungan yang nyaman untuk tumbuh dan berkembangnya 

mikroorganisme patogen penyebab pneumonia (Wijayanti dkk. 2019). Pada 

penelitian terhadap faktor-faktor risiko yang dominan dari lingkungan fisik rumah 

yang dapat menimbulkan kejadian pneumonia balita di Kabupaten Kebumen pada 

tahun 2006, menyatakan balita yang tinggal di rumah yang kondisinya lebih buruk 

dilihat dari lantai rumah, jenis rumah, volume udara ruang, dinding rumah, adanya 

sekat dapur serta kepadatan hunian lebih cenderung menderita pneumonia jika 

dibandingkan dengan balita kelompok kontrol yaitu balita yang tidak menderita 

pneumonia (Nurjazuli, 2006). WHO-United Nations Emergency Children’s Fund 

(UNICEF) (2006) mengatakan bahwa rumah yang penuh sesak atau rumah yang 

padat akan penghuninya dan polusi udara dalam ruangan seperti pajanan dari 

orangtua yang merokok memungkinkan terjadinya pneumonia. 

Rumah sehat adalah bangunan rumah tinggal yang memenuhi syarat 

kesehatan yaitu rumah yang mempunyai layak sanitasi, mempunyai sarana air 

bersih, mempunyai tempat pembuangan sampah, mempunyai sarana pembuangan 

limbah, mempunyai ventilasi rumah yang baik, memiliki kepadatan hunian yang 

sesuai dan mempunyai lantai rumah yang tidak terbuat dari tanah (Dinas 

Kesehatan Kota Depok, 2017). 

Di wilayah Kecamatan Cinere Kota Depok cakupan rumah sehat yang ada 

sebanyak 22.511 rumah dari 29.329 rumah yang diperiksa atau sebesar 76,75% 

pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa cakupan rumah sehat masih di 

bawah target Indonesia sehat sebesar 80% (Dinas Kesehatan Kota Depok, 2017). 

Berdasarkan data tersebut, maka perlu dilakukannya penelitian untuk mengetahui 

hubungan lingkungan fisik rumah dengan kejadian pneumonia balita di wilayah 

kerja Puskesmas Cinere Kota Depok. 

Berdasarkan pada permasalahan kejadian pneumonia pada balita maka perlu 

dilakukan analisis faktor risiko dengan kejadian pneumonia pada balita (Wijayanti 

dkk. 2019). 
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I.2  Rumusan Masalah 

Pneumonia merupakan penyebab utama kematian anak di bawah 5 tahun. 

Temuan pneumonia masih rendah dan kurang spesifiknya gejala serta sedikit 

perhatian untuk mengatasi masalah tersebut. Umumnya pneumonia terjadi di 

negara berkembang salah satunya Indonesia. Cakupan pneumonia di Indonesia 

masih jauh dari terget. Cakupan penemuan pneumonia pada balita di Indonesia 

tahun 2015 sebesar 63,45% mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 

65,27%. Meskipun angka cakupan peneumuan pneumonia mengalami 

peningkatan tetapi pencapaian tersebut masih jauh dari angka target Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) yaitu 100%. Jumlah kasus pneumonia pada balita yang 

ditemukan di Provinsi Jawa Barat tahun 2018 sebesar 124.475 kasus dengan target 

penemuan sebesar 223.185 kasus, cakupan penemuan pneumonia pada balita di 

Kota Depok tahun 2017 sebanyak 2.939 kasus (13,98%) sedangkan di Kecamatan 

Cinere Kota Depok cakupan penemuan pneumonia pada balita tahun 2017 

sebanyak 130 kasus. Faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik memengaruhi 

terjadinya pneumonia. Faktor intrinsik meliputi umur, jenis kelamin, status gizi, 

berat badan lahir rendah, status imunisasi, pemberian ASI, dan pemberian vitamin 

A. Faktor ekstrinsik meliputi kepadatan tempat tinggal, tipe rumah, ventilasi, jenis 

lantai, jenis dinding rumah, pencahayaan, kepadatan hunian, kelembaban, jenis 

bahan bakar untuk memasak, penghasilan keluarga serta faktor ibu baik 

pendidikan, umur ibu, maupun pengetahuan ibu dan keberadaan keluarga yang 

merokok. Rumah yang sesak dan polusi udara dalam ruangan seperti pajanan dari 

orangtua yang merokok memungkinkan terjadinya pneumonia. Oleh sebab itu, 

peneliti tertarik untuk meneliti hubungan beberapa faktor risiko terhadap kejadian 

pneumonia pada balita di Puskesmas Cinere Kota Depok tahun 2018. 

 

I.3 Pertanyaan Penelitian 

a. Bagaimana gambaran status gizi, status imunisasi, jenis kelamin, jenis 

lantai rumah, jenis dinding rumah, jenis bahan bakar yang digunakan 

untuk memasak di dalam rumah dan kebiasaan merokok anggota 

keluarga pada balita di wilayah kerja Puskesmas Cinere Kota Depok 

tahun 2018? 
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b. Apakah terdapat hubungan antara status gizi terhadap kejadian 

pneumonia pada balita di wilayah kerja Puskesmas Cinere Kota Depok 

tahun 2018? 

c. Apakah terdapat hubungan antara status imunisasi terhadap kejadian 

pneumonia pada balita di wilayah kerja Puskesmas Cinere Kota Depok 

tahun 2018? 

d. Apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin terhadap kejadian 

pneumonia pada balita di wilayah kerja Puskesmas Cinere Kota Depok 

tahun 2018? 

e. Apakah terdapat hubungan antara jenis lantai rumah terhadap kejadian 

pneumonia pada balita di wilayah kerja Puskesmas Cinere Kota Depok 

tahun 2018? 

f. Apakah terdapat hubungan antara jenis dinding rumah terhadap kejadian 

pneumonia pada balita di wilayah kerja Puskesmas Cinere Kota Depok 

tahun 2018? 

g. Apakah terdapat hubungan antara jenis bahan bakar yang digunakan 

untuk memasak di dalam rumah terhadap kejadian pneumonia pada balita 

di wilayah kerja Puskesmas Cinere Kota Depok tahun 2018? 

h. Apakah terdapat hubungan antara kebiasaan merokok anggota keluarga 

terhadap kejadian pneumonia pada balita di wilayah kerja Puskesmas 

Cinere Kota Depok tahun 2018? 

i. Apakah variabel independen yang paling berpengaruh terhadap kejadian 

pneumonia pada balita di wilayah kerja Puskesmas Cinere Kota Depok 

tahun 2018? 

 

I.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1. Tujuan Umum 

Melakukan analisis faktor risiko kejadian pneumonia pada balita di 

Puskesmas Cinere Kota Depok tahun 2018. 
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1.4.2. Tujuan Khusus 

a. Diketahuinya gambaran status gizi, status imunisasi, jenis kelamin, jenis 

lantai rumah, jenis dinding rumah, jenis bahan bakar yang digunakan 

untuk memasak di dalam rumah dan kebiasaan merokok anggota 

keluarga pada balita penderita pneumonia di wilayah kerja Puskesmas 

Cinere Kota Depok tahun 2018. 

b. Diketahuinya hubungan antara status gizi terhadap kejadian pneumonia 

pada balita di wilayah kerja Puskesmas Cinere Kota Depok tahun 2018.  

c. Diketahuinya hubungan antara status imunisasi terhadap kejadian 

pneumonia pada balita di wilayah kerja Puskesmas Cinere Kota Depok 

tahun 2018. 

d. Diketahuinya hubungan antara jenis kelamin terhadap kejadian 

pneumonia pada balita di wilayah kerja Puskesmas Cinere Kota Depok 

tahun 2018. 

e. Diketahuinya hubungan antara  jenis lantai rumah terhadap kejadian 

pneumonia pada balita di wilayah kerja Puskesmas Cinere Kota Depok 

tahun 2018.  

f. Diketahuinya hubungan antara  jenis dinding rumah terhadap kejadian 

pneumonia pada balita di wilayah kerja Puskesmas Cinere Kota Depok 

tahun 2018.  

g. Diketahuinya hubungan antara  jenis bahan bakar yang digunakan untuk 

memasak di dalam rumah terhadap kejadian pneumonia pada balita di 

wilayah kerja Puskesmas Cinere Kota Depok tahun 2018. 

h. Diketahuinya hubungan antara kebiasaan merokok anggota keluarga 

terhadap kejadian pneumonia pada balita di wilayah kerja Puskesmas 

Cinere Kota Depok tahun 2018. 

i. Diketahuinya variabel independen yang paling berpengaruh terhadap 

kejadian pneumonia pada balita di wilayah kerja Puskesmas Cinere Kota 

Depok tahun 2018. 
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I.5 Manfaat Penelitian 

I.5.1 Subjek Penelitian 

Dapat mengetahui faktor risiko yang menyebabkan responden menderita 

pneumonia dan membangun kesadaran pada keluarga pasien untuk memperbaiki 

faktor risiko yang bisa diubah seperti status gizi, status imunisasi, penggunaan dan 

perawatan jenis lantai rumah, kondisi  dinding rumah, jenis bahan bakar yang 

digunakan untuk memasak di rumah serta kebiasaan merokok anggota keluarga 

pasien. 

 

I.5.2 Diri Sendiri 

Dapat menambah wawasan tentang ilmu kedokteran khususnya tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian pneumonia pada balita dan 

mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah didapat khususnya ilmu  

Community Research Program (CRP) dan memenuhi syarat mendapatkan gelar 

sarjana kedokteran. 

 

I.5.3 Pemerintah dan Praktisi Kedokteran 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam 

mengevaluasi program yang sedang berjalan dan bahan pertimbangan dalam 

penyusunan rencana kegiatan penanggulangan pneumonia pada balita di masa 

yang akan datang sehingga dapat menjalankan perannya secara maksimal dan 

berkesinambungan dalam pelayanan kesehatan pada masyarakat khususnya 

kepada balita yang memiliki risiko tinggi terhadap penyakit pneumonia. Selain itu 

diharapkan kedepannya dapat meminimalisir faktor risiko pneumonia di wilayah 

kerja Puskesmas Cinere Kota Depok. 

 

I.5.4 Masyarakat Umum 

Sebagai sumber informasi dan ilmu pengetahuan sehingga diharapkan 

masyarakat dapat berperan aktif dalam pencegahan pneumonia dan menjalani 

pengobatan yang adekuat jika balita yang ada di keluarga terinfeksi pneumonia. 
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I.5.5 Masyarakat Ilmiah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi 

penelitian sejenis di kemudian hari dan menjadi dasar penelitian yang lebih lanjut 

dan yang lebih spesifik untuk penanggulangan pneumonia pada balita 

menggunakan metode Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) yang meliputi 

penjaringan, klasifikasi, pengobatan dan tata laksana. 
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