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BAB 1   PENDAHULUAN 

1. 1 Latar Belakang 

Balita merupakan usia tahapan perkembangan yang dinilai cukup rentan 

terhadap serangan berbagai penyakit, termasuk penyakit yang disebabkan dari 

asupan nutrisi (Kementrian Kesehatan RI, 2015). Derajat kesehatan balita dapat 

diukur dari indikator kesehatan, di dalamnya dinilai dari angka kematian 

(mortalitas), angka kesakitan (morbiditas), dan juga status gizi. Angka kematian 

merupakan indikator utama, sementara indikator kedua adalah angka kesakitan 

balita. Dalam hal ini, penurunan angka kesakitan pada balita merupakan indikator 

penting yang berperan dalam proses perencanaan dan perbaikan kesehatan 

masyarakat khususnya balita (Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, 2015). 

Penyakit yang diderita balita dengan angka kesakitan tertinggi pada kasus 

rawat jalan di Indonesia adalah Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), dengan 

jumlah sebanyak 86.150 kasus. Hal ini menjadikan ISPA sebagai angka kesakitan 

tertinggi pada balita di Indonesia (Kementrian Kesehatan RI, 2015). Pada profil 

kesehatan kota Malang tahun 2016, ISPA pada balita masih menduduki peringkat 

pertama penyakit terbanyak yang ditemukan lebih dari 3000 kasus. Salah satu 

puskesmas yang mendapat temuan ISPA balita tertinggi di Malang adalah 

Puskesmas Dinoyo. Puskesmas tersebut menemukan kejadian ISPA balita 

mencapai lebih dari 400 kasus per tahun (Dinas Kesehatan Kota Malang, 2016).   

ISPA merupakan penyakit saluran pernapasan yang dapat disebabkan oleh 

bakteri, jamur, ataupun virus. Diagnosis yang masuk ke dalam penyakit ini antara 
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lain Pneumonia, Bronkiolitis, Bronkitis, Rhinitis, Faringitis, Tonsilitis, dan 

Laringitis. ISPA juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah 

faktor dari lingkungan, status dari imunisasi, perilaku, penduduk, status gizi, 

ventilasi, dan juga pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif (Dongky & Kadrianti, 

2016). 

Berkaitan degan faktor status gizi, pemerintah sudah tergugah dengan 

melakukan upaya perbaikan gizi sepertihalnya mencanangkan program rutin 

suplementasi vitamin A pada balita. Hal ini dilakukan guna menangani masalah 

serius seperti tingginya jumlah balita dengan penyakit yang menyebabkan angka 

kesakitan dan kematian yang tinggi yaitu ISPA. Upaya yang dilakukan 

pemerintah adalah dengan memberikan kapsul vitamin A secara rutin, yaitu setiap 

enam bulan sekali, dimulai dari usia 6 bulan sampai dengan 59 bulan (Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia, 2014). 

Pada suatu penelitian yang ditujukan untuk melihat hubungan kadar seng 

dan vitamin A terhadap kejadian ISPA dan diare menyebutkan, bahwa kedua 

faktor tersebut (vitamin A dan seng) sangat berperan dalam pembentukan 

imunitas dalam mencegah terjadinya ISPA dan diare. Dalam penelitian tersebut, 

pada anak yang terdapat defisiensi vitamin A (bisa dari kurangnya konsumsi 

vitamin A) akan meningkatkan risiko terjadinya ISPA atau diare dua kali lebih 

besar. Penelitian tersebut menyebutkan, vitamin A yang diberikan pemerintah 

terkadang kurang memadai untuk membuat kadar vitamin A yang cukup pada 

tubuh. Maka dari itu, pemberian vitamin A harus terus dilakukan secara rutin 
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mengingat kadar vitamin A yang masuk dalam tubuh untuk dimetabolisme, 

terkadang tidak terpenuhi selama perkembangan balita (Fedriyansyah, 2010). 

Sementara itu pada Jawa Timur, cakupan pemberian vitamin A masih 

berkisar 80 persen. Pada Malang, khususnya Puskesmas Dinoyo yang banyak 

mendapatkan temuan kasus ISPA balita, cakupan pemberian vitamin A pada 

balita masih sebesar 80% dibandingkan dengan puskesmas lainnya yang sudah 

menembus 90% (Dinas Kesehatan Kota Malang, 2016). Penelitian mengenai 

fungsi vitamin A tanpa melihat defisiensi seng masih belum terpenuhi. Oleh 

karena itu, mengingat pentingnya vitamin A dan dalam mencegah agar tidak 

berisiko dua kali lebih besar dari penyakit ISPA dan diare pada balita, peneliti 

ingin mengetahui pengaruh pemberian vitamin A terhadap insidensi ISPA pada 

balita di Puskesmas Dinoyo Kota Malang. 

1. 2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh pemberian vitamin A terhadap insidensi ISPA pada 

balita di Puskesmas Dinoyo Kota Malang ? 

1. 3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

pemberian vitamin A terhadap insidensi ISPA pada balita di Puskesmas 

Dinoyo Kota Malang. 



4 
 

 
 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui cakupan suplementasi vitamin A pada balita 

di Puskesmas Dinoyo Kota Malang tahun 2019. 

2. Untuk mengetahui insidensi ISPA pada balita di Puskesmas 

Dinoyo Kota Malang tahun 2019. 

1. 4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Medis 

Manfaat untuk medis khususnya Puskesmas Dinoyo, untuk 

mengoptimalisasi penyuluhan mengenai manfaat pemberian vitamin A yang 

rutin untuk balita. 

1.4.2 Peneliti 

Menambah wawasan mengenai cakupan suplementasi vitamin A juga 

kejadian ISPA pada balita, peningkatan risiko ISPA pada balita yang tidak 

mengkonsumsi vitamin A secara rutin. 

1.4.3 Masyarakat 

Sebagai bahan pengetahuan dan kepedulian mengenai kejadian ISPA 

pada balita, guna berperan dalam menurunkan morbiditas balita dengan 

melakukan pemenuhan vitamin A pada balitanya secara rutin. 
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