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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pneumonia adalah proses infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru 

(alveoli). Pneumonia adalah infeksi penyebab utama kematian pada anak-anak di 

seluruh dunia, yaitu 15% dari semua kematian anak di bawah 5 tahun. Pneumonia 

telah menewaskan 935.000 anak di bawah usia 5 tahun pada tahun 2013 (WHO, 

2014). 

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007 melaporkan bahwa kematian 

balita akibat pneumonia di Indonesia mencapai 15,5%. Menurut data Riskedas 

2013, Jawa Timur menduduki peringkat keempat sebagai provinsi dengan angka 

kejadian infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) mencapai 28,3%. Kejadian 

pneumoni ini mengalami peningkatan dari tahun 2007 hingga 2013. Dari hasil 

Riskesdas 2007, Kediri termasuk dalam daftar prevalensi penderita pneumonia 

terbesar (0,6-1 %) yaitu sebesar 0,7%. 

Data Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri tahun 2013 dan 2014 

menunjukkan peningkatan jumlah kasus balita dengan pneumonia, yaitu dari 2488 

menjadi 2705. Jumlah kasus pneumonia terbanyak terjadi di wilayah puskesmas 

Kandangan yaitu 404 balita pneumonia pada tahun 2013 dan 406 balita 

pneumonia pada tahun 2014. Jumlah balita dengan pneumonia di puskesmas ini 

mencapai 10,78%.  
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Salah satu faktor risiko dari pneumonia adalah bayi berat lahir rendah  

(BBLR). Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) adalah bayi yang lahir dengan berat 

lahir kurang dari 2500 gram tanpa memandang masa kehamilan (Depkes RI, 

2008). Dari laporan Kabupaten / Kota tahun 2011 diketahui jumlah bayi BBLR di 

Jawa Timur mencapai 17.561 bayi dari 601.136 bayi lahir hidup, dan kematian 

terbesar pada neonatal disebabkan oleh BBLR, yaitu sebesar 38,3% (Dinkes Prov. 

Jatim, 2012) 

Menurut penelitian Siska dkk (2013) mengenai faktor-faktor risiko pada 

balita pneumonia, balita dengan riwayat BBLR memiliki resiko mengalami 

pneumonia 2,867 kali lebih besar daripada balita dengan berat lahir normal. Pada 

bayi berat lahir rendah (BBLR), organ-organ tubuhnya belum tumbuh dengan 

sempurna termasuk saluran pernapasannya. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya 

penyakit seperti pneumonia, bronkopneumonia, bronkitis, dan lain-lain. Pada 

umumnya, bayi berat lahir rendah (BBLR) mempunyai daya tahan tubuh yang 

lemah dan mudah tertular berbagai penyakit (Sarmia dan Suhartatik, 2014). 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Hubungan bayi berat lahir rendah (BBLR) dengan 

kejadian pneumonia pada balita”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adakah hubungan bayi berat lahir rendah (BBLR) dengan kejadian 

pneumonia pada balita di Puskesmas Kandangan – Kediri ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan bayi berat lahir rendah (BBLR) dengan kejadian 

pneumonia pada balita di Puskesmas Kandangan – Kediri 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengetahui prevalensi pneumonia bulan Mei – Agustus 2015 di wilayah 

kerja Puskesmas Kandangan – Kediri  

b. Mengetahui berat badan lahir balita yang menderita pneumonia di wilayah 

kerja Puskesmas Kandangan – Kediri 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan tentang hubungan antara bayi berat lahir rendah 

(BBLR) dengan pneumonia pada balita 

1.4.2 Manfaat Akademis 

a. Menambah pengetahuan tentang hubungan bayi berat lahir rendah (BBLR) 

terhadap kejadian pneumonia 

b. Menjadi bahan kajian untuk pengembangan ilmu pengetahuan selanjutnya 

1.4.3 Manfaat Bagi Masyarakat 

a. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang bayi berat lahir rendah 

(BBLR) sebagai salah satu faktor risiko terjadinya pneumonia 

Memberikan informasi kepada masyarakat agar menjaga kesehatan dalam 

kehamilan untuk mencegah terjadinya bayi berat lahir rendah (BBLR) mengingat 

BBLR berisiko menderita berbagai penyakit. 


