
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

ISPA merupakan singkatan dari Infeksi Saluran Pernafasan Akut, istilah ini 

diadaptasi dari istilah dalam bahasa Inggris Acute Respiratory Infections (ARI). 

ISPA menyebabkan 40% dari kematian anak usia 1 bulan sampai 4 tahun. Hal ini 

berarti dari seluruh jumlah anak umur 1 bulan sampai 4 tahun yang meninggal, 

lebih dari sepertiganya meninggal karena ISPA atau diantara 10 kematian 4 

diantaranya meninggal disebabkan oleh ISPA (Depkes, 1985).  

Sebagian besar hasil penelitian di negara berkembang menunjukkan bahwa        

20-35% kematian bayi dan anak balita disebabkan oleh ISPA. Diperkirakan 

bahwa 2-5 juta bayi dan balita di berbagai negara setiap tahun meninggal karena 

ISPA (WHO, 1986). 

Di Indonesia, ISPA masih merupakan salah satu masalah kesehatan 

masyarakat yang utama terutama pada bayi (0-11 bulan) dan balita (1-4 tahun). 

Diperkirakan kejadian ISPA pada balita di Indonesia yaitu sebesar 10-20%.  

Beberapa  faktor yang mempengaruhi kejadian penyakit ISPA baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Menurut Sutrisna (1993) faktor risiko yang 

menyebabkan ISPA pada balita adalah sosio-ekonomi (pendapatan, perumahan, 

pendidikan orang tua), status gizi, tingkat pengetahuan ibu dan faktor lingkungan 

(kualitas udara). Sedangkan Depkes (2002) menyebutkan bahwa faktor penyebab 

ISPA pada balita adalah berat badan lahir rendah (BBLR), status gizi buruk, 

imunisasi yang tidak lengkap, kepadatan tempat tinggal dan lingkungan fisik. 



Lingkungan yang berpengaruh dalam proses terjadinya ISPA adalah lingkungan 

perumahan, dimana kualitas rumah berdampak terhadap kesehatan anggotanya. 

Kualitas rumah dapat dilihat dari jenis atap, jenis lantai, jenis dinding, kepadatan 

hunian dan jenis bahan bakar masak yang dipakai (Depkes RI, 2003). 

Berat badan lahir memiliki peran penting terhadap kematian akibat ISPA. 

Di negara berkembang, kematian akibat pneumonia berhubungan dengan BBLR. 

Sebanyak 22% kematian pada pneumonia diperkirakan terjadi pada BBLR. Meta-

analisis menunjukkan bahwa BBLR mempunyai RR (Risk Ratio) kematian 6,4 

artinya kejadian ISPA pada anak dengan BBLR 6,4 kali lebih sering dibanding 

pada anak yang tidak BBLR. 

Data dari Dinas Kesehatan Kota Malang menunjukkan bahwa kejadian 

ISPA pada balita di kota Malang pada periode 1 Januari – 31 Desember 2009 

masih sangat tinggi. Dari data tersebut didapatkan bahwa kasus di wilayah 

Puskesmas Kendal Kerep menduduki peringkat pertama sebesar 9,03%. Oleh 

sebab itu peneliti memilih Puskesmas Kendal Kerep sebagai lokasi untuk meneliti 

hubungan berat badan lahir rendah terhadap frekuensi kejadian ISPA pada balita 

usia 1-4 tahun, mengingat angka kejadian ISPA di wilayah tersebut secara 

presentasi paling tinggi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

Adakah Hubungan Berat Badan Lahir Rendah terhadap Frekuensi Kejadian ISPA 

pada Balita Usia 1-4 Tahun di Wilayah Kerja Puskesmas Kendal Kerep-Malang. 



1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1  Tujuan Umum 

 Mengetahui hubungan berat badan lahir rendah terhadap frekuensi 

kejadian ISPA pada balita usia 1-4 tahun di wilayah kerja Puskesmas Kendal 

Kerep-Malang periode 1 Januari 2009 - 31 Desember  2009. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengetahui frekuensi kejadian BBLR di wilayah kerja Puskesmas 

Kendal Kerep-Malang periode 1 Januari 2009 – 31 Desember 2009. 

b. Mengetahui frekuensi kejadian ISPA di wilayah kerja Puskesmas Kendal 

Kerep-Malang periode 1 Januari 2009 – 31 Desember 2009. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat: 

a. Manfaat bagi peneliti : 

  Dapat menambah pengetahuan peneliti tentang gambaran hubungan 

BBLR dengan frekuensi kejadian ISPA.  

b. Manfaat bagi peneliti lain : 

Diharapkan dapat menjadi sumber data awal/pendahuluan untuk 

penelitian selanjutnya tentang ISPA dan BBLR. 

c. Manfaat Akademis : 

  Karya tulis akhir ini diharapkan mampu menjadi suatu bahan kajian 

untuk pengembangan ilmu pengetahuan mengenai BBLR dan ISPA serta  



menjadi penguatan suatu bukti bahwa BBLR berhubungan dengan 

frekuensi kejadian ISPA. 

d. Manfaat Klinis  

Mendapatkan informasi tentang hubungan berat badan lahir rendah 

terhadap frekuensi kejadian ISPA pada balita usia 1-4 tahun. 

e. Manfaat bagi Masyarakat : 

1). Memberikan informasi pada keluarga tentang bahaya berat badan 

lahir rendah.  

2). Memberikan informasi pada keluarga tentang pentingnya menjaga 

kehamilan sehingga tidak terjadi kelahiran BBLR . 

f. Manfaat bagi puskesmas : 

1) Memberikan inspirasi kepada petugas pelayanan kesehatan agar lebih 

meningkatkan penyuluhan mengenai bahaya berat badan lahir rendah. 

2) Diharapkan dapat menjadi sumber data untuk menurunkan frekuensi 

kejadian ISPA di Puskesmas Kendal Kerep-Malang. 

 

 

 

 

 

 


