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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I. 1 Latar Belakang 

  Pneumonia merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas anak 

balita. Saat ini pneumonia masih tercatat sebagai masalah kesehatan utama pada 

anak di negara berkembang. Pneumonia terjadi karena peradangan pada rongga 

alveoli paru yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, pajanan bahan kimia, atau 

kerusakan fisik dari paru-paru, maupun pengaruh tidak langsung dari penyakit 

lain (Anwar & Dharmayanti 2014, hlm. 360).  

 Departemen kesehatan Republik Indonesia (2014, hlm.3-5) menetapkan 

kelompok usia balita meliputi golongan usia bayi (0 - <1 tahun) dan anak balita 

(1- <5 tahun) sebagai tujuan dari pemberantasan penyakit (P2) infeksi saluran 

pernapasan akut (ISPA) dengan berdasarkan pada kenyataan bahwa angka 

morbiditas dan mortalitas ISPA pada kelompok umur balita di Indonesia masih 

tinggi. Berdasarkan data  Departemen Kesehatan Republik Indonesia (2014, 

hlm.6) pada tahun 2013 Insiden pneumonia per 1.000 balita (12-59 bulan) 

mencapai 78,8% dan pada bayi (0-11 bulan) sebesar 13,6 %. 

 Sebuah penelitian oleh Fekadu, dkk (2014, hlm.150) menyatakan bahwa 

pneumonia merupakan masalah kesehatan dunia karena angka kematiannya 

tinggi. Berdasarkan data World Health Organization (WHO 2015, hlm.1) 

didukung dengan data dari United Nations Emergency Children’s Fund (UNICEF 

2015, hlm.1), pada tahun 2015 pneumonia masih menjadi penyebab utama 

mortalitas balita di dunia dalam penyakit infeksi dengan kematian balita sebanyak 

922.000 jiwa (16%) yang disusul dengan penyebab mortalitas terbesar kedua dan 

ketiga pada balita yaitu akibat diare dan sepsis. Indonesia masuk ke dalam 15 

besar negara dengan jumlah enam juta balita yang mengidap pneumonia dan 

berada pada urutan ke-6 di dunia (WHO & UNICEF 2006, hlm.1).  

 Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2015, hlm.142-144), 

pada tahun 2013 Provinsi Banten termasuk lima provinsi dengan insidensi 
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morbiditas dan mortalitas pneumonia terbesar dari 29 provinsi di Indonesia pada 

pasien rawat jalan anak balita 1-4 tahun dengan jumlah 439 balita. Kabupaten 

Tangerang merupakan salah satu daerah di Provinsi Banten dengan kejadian 

pneumonia terbesar di provinsi Banten dengan jumlah 4613 kasus (Indonesia. 

2012, hlm.14). Dari 29 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Tangerang, 

Kecamatan Balaraja memiliki jumlah penderita pneumonia yang ditemukan dan 

ditangani cukup besar dengan jumlah 181 balita (Indonesia. 2015, hlm.151).  

Faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian pneumonia  pada balita 

meliputi status sosial ekonomi yang rendah (kepadatan), tingkat pengetahuan dan 

pendidikan orangtua yang rendah, sulitnya akses pelayanan kesehatan, polusi 

udara dalam rumah, malnutrisi, riwayat pemberian ASI, paparan asap rokok 

(perokok pasif) (Gereige & Laufer 2013, p.439). Dari berbagai literatur publikasi 

mengenai faktor risiko pneumonia menurut Wonodi, dkk. (2012, p. 124), faktor 

risiko yang paling berpengaruh yaitu polusi udara dalam rumah, gizi kurang atau 

buruk dan kesalahan pemberian ASI.  

Di Indonesia kekurangan gizi juga menjadi masalah kesehatan yang sangat 

serius dengan jumlah balita kurus lebih dari 12%, yaitu 1,3 juta balita sangat 

kurus sementara 1,6 juta balita masuk kategori kurus (moderat). Dengan angka 

tersebut, Indonesia berada pada peringkat ke-4 dunia dalam jumlah balita kurus 

(Indonesia. 2014, hlm. 1). Berdasarkan data Departemen Kesehatan (Indonesia. 

2009, hlm.28), angka status gizi buruk dan kurang pada balita 12-60 bulan di 

Provinsi Banten cukup tinggi yaitu mencapai 19 % kasus status gizi buruk dan 50 

% status gizi kurang. 

 Terdapat hubungan yang erat antara malnutrisi dan infeksi serta kematian 

anak, karena malnutrisi dapat menyebabkan anak menjadi lemah, dan rentan 

terhadap infeksi karena inflamasi epitelial. Infeksi yang sering berkaitan yaitu 

pneumonia, diare, malaria, measles dan AIDS (Katona & Katona-Apte 2008, hlm. 

1582).  

Penelitian yang menghubungkan status gizi dengan pneumonia pada balita 

pernah diteliti oleh Ginsburg, dkk.  (2016) yang menghubungkan gizi kurang dan 

buruk terhadap angka kematian akibat pneumonia secara khusus pada balita di 

Gambia, Afrika Barat. Pada penelitiannya didapatkan hubungan yang bermakna 
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antara status gizi kurang dan buruk terhadap derajat keparahan pneumonia yang 

dapat menyebabkan kematian. Di Fortaleza dan Brazil dilaporkan anak dengan 

malnutrisi sedang dan berat memiliki kecenderungan untuk mengalami 

pneumonia 4,6 kali lebih besar (Ranganathan, dkk. 2009, hlm.56). Penelitian lain 

oleh Arpitha dkk. (2014) di rumah sakit Mamata, India; Artawan dkk. (2016) di 

rumah sakit Sanglah, Bali, dan Sugihartono (2012) di Puskesmas Sidorejo, Kota 

Pagar Alam. Dari beberapa penelitian tersebut didapatkan hubungan yang 

bermakna antara kedua variabel tersebut.  

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai perbedaan angka kejadian pneumonia pada balita usia 12-59 bulan 

dengan status gizi buruk, kurang, dan baik di Provinsi Banten, Kabupaten 

Tangerang, khususnya puskesmas Balaraja.  

 

I. 2 Rumusan Masalah 

Berkaitan dengan tingginya angka morbiditas dan mortalitas akibat 

pneumonia di seluruh dunia termasuk Indonesia didukung dengan beberapa data 

peneliti sebelumnya, salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kejadian 

pneumonia adalah status gizi serta fakta bahwa Provinsi Banten terutama 

Kabupaten Tangerang mempunyai angka kejadian pneumonia yang cukup tinggi 

di Indonesia serta angka status gizi buruk dan kurang yang cukup tinggi maka, 

peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan angka kejadian pneumonia 

pada balita usia 12 -59 bulan dengan status gizi baik, kurang dan buruk di 

puskesmas Balaraja periode 2016? 

 

I. 3 Tujuan Penelitian 

I. 3. 1 Tujuan Umum : 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan 

angka kejadian pneumonia pada balita usia 12-59 bulan dengan status gizi baik, 

kurang, dan buruk di Puskesmas Balaraja periode 2016. 
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I. 3. 2 Tujuan Khusus : 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui gambaran kejadian pneumonia pada balita usia 12-59 bulan di 

Puskesmas Balaraja periode 2016. 

2. Mengetahui gambaran status gizi baik, kurang, dan buruk pada balita usia 12-

59 bulan di Puskesmas Balaraja periode 2016 . 

3. Mengetahui angka kejadian pneumonia pada balita usia 12-59 bulan dengan 

status gizi baik di Puskesmas Balaraja periode 2016. 

4. Mengetahui angka kejadian pneumonia pada balita usia 12-59 bulan dengan 

status gizi kurang di Puskesmas Balaraja periode 2016. 

5. Mengetahui angka kejadian pneumonia pada balita usia 12-59 bulan dengan 

status gizi balita buruk di Puskesmas Balaraja periode 2016. 

6. Mengetahui perbedaan angka kejadian pneumonia pada balita usia 12-59 

bulan dengan status gizi baik, kurang, dan buruk di Puskesmas Balaraja 

periode 2016. 

 

I. 4 Manfaat Penelitian 

I. 4.1 Manfaat Teoritis 

Menambah wawasan ilmu pengetahuan serta dapat menyumbangkan hasil 

penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran pada 

umumnya dan khususnya ilmu kesehatan anak yang berkaitan dengan status gizi 

anak terhadap kejadian pneumonia balita. 

 

I. 4. 2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Responden  

Dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat umum, terutama orangtua 

yang memiliki anak dengan status gizi kurang agar mereka mengetahui bagaimana 

perbedaan angka kejadian pneumonia pada balita dengan status gizi baik, kurang, 

dan buruk sehingga hal tersebut dapat dicegah sedini mungkin. 
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2. Bagi Puskesmas Balaraja 

Memberikan informasi mengenai perbedaan angka kejadian pneumonia 

pada balita dengan status gizi baik, kurang, dan buruk sehingga dokter dan 

petugas kesehatan puskesmas terutama petugas poli anak diharapkan dapat 

memberi edukasi kepada orangtua pasien untuk melakukan tindakan preventif 

seperti memperbaiki status gizi anak sehingga tidak memperberat kejadian 

pneumonia balita. 

3.  Bagi FK UPN Veteran Jakarta 

Sebagai data untuk penelitian selanjutnya. Selain itu untuk menunaikan 

tridharma perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

4.  Bagi Diri Sendiri 

 a. Menambah pengetahuan di bidang kedokteran mengenai perbedaan angka 

kejadian pneumonia pada balita dengan status gizi baik, kurang dan buruk 

terutama di Puskesmas Balaraja. 

 b. Sebagai bahan penelitian untuk melengkapi salah satu syarat mendapat 

gelar sarjana kedokteran. 

5. Bagi Peneliti Lain 

Dapat dijadikan sebagai informasi untuk peneliti lain yang ingin meneliti 

lebih lanjut mengenai perbedaan angka kejadian pneumonia pada balita dengan  

status gizi baik, kurang dan buruk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

UPN "VETERAN" JAKARTA


	1. SAMPUL.pdf
	2. PERNYATAAN ORISINALITAS - DAFTAR LAMPIRAN.pdf
	3. BAB I-V + DAFTAR PUSTAKA.pdf
	4. DAFTAR RIWAYAT HIDUP - LAMPIRAN LENGKAP.pdf


 
 
    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Range: all pages
     Font: Times-Roman 12.0 point
     Origin: top right
     Offset: horizontal 73.70 points, vertical 45.35 points
     Prefix text: ''
     Suffix text: ''
     Use registration colour: no
      

        
     
     TR
     
     1
     TR
     1
     0
     469
     269
    
     0
     12.0000
            
                
         Both
         59
         1
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     73.7008
     45.3543
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     59
     58
     59
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





