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BAB 2   TINJAUAN PUSTAKA 

2. 1 Balita 

2.1.1 Balita 

Balita merupakan singkatan dari Bawah Lima Tahun, atau popular 

dengan pengertian anak dibawah usia lima tahun, yang didefinisikan sebagai 

anak yang telah mencapai usia di atas satu tahun, atau biasa dengan 

perhitungan usia 12-59 bulan. Usia balita digolongkan menjadi usia 

perkembangan yang cukup rentan daripada usia lainnya. Berbagai jenis 

penyakit dapat menjangkit usia tersebut, mulai dari penyakit yang 

disebabkan oleh kekurangan gizi, ataupun karena kelebihan gizi. Setiap 

tahun banyak balita memiliki problematika penyakit yang menyerangnya. 

Hal ini menjadi permasalahan kesehatan mendasar yang dapat menyebabkan 

kematian untuk balita (Kementrian Kesehatan RI, 2015). 

2.1.2 Permasalahan Pada Balita 

Perkembangan pada balita diobservasi melalui perkembangan fisiknya 

dan perkembangan psikologis, yang didalamnya terdapat psikomotor, 

aturan, kognitif, dan juga sosial individu. Perkembangan fisik sering 

dikaitkan dengan bagaimana keadaan balita tersebut dari segi data-data 

kuantitatifnya, seperti berat badan, tinggi atau panjang badan. Sementara, 
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dari data kualitatifnya dinilai pertumbuhan gigi, rambut, dan juga bentuk 

tulangnya. Dalam perkembangannya, balita dipengaruhi berbagai 

permasalahan seperti mortalitas, morbiditas, dan juga status gizi (Marcdante 

& Kliegman, 2015). 

Faktor penting yang menjadi pemeran utama permasalahan balita saat 

ini adalah : 

a. Morbiditas Balita 

Morbiditas balita merupakan angka kesakitan balita. Saat ini angka 

kesakitan yang banyak diderita oleh balita adalah karena : 

1. ISPA 

2. Demam yang tidak diketahui penyebabnya 

3. Diare dan gastroenteritis karena infeksi tertentu 

4. Faringitis akut 

5. Imunisasi yang tidak lengkap 

6. Cedera 

(Kementrian Kesehatan RI, 2015) 

b. Status Gizi 

Status gizi pada balita dapat diukur dengan berdasarkan usia (U), berat 

badan (BB), dan juga tinggi badan (TB). Pengukuran dilakukan dengan 

menilai tiga indeks, yaitu BB/U, TB/U, dan BB/TB atau PB. Sifat indikator 

status gizi : 
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1. Indeks berat badan menurut usia (BB/U) 

Memberikan indikasi terjadinya masalah gizi secara umum atau 

keseluruhan. 

2. Indeks tinggi badan menurut usia (TB atau PB/U) 

Memberikan gambaran indikasi masalah gizi yang sifatnya lampau 

dan kronis, sebagai akibat dari masalah gizi yang berlangsung lama. 

Contoh permasalahan gizi : kemiskinan, perilaku hidup tidak sehat, 

asupan makanan yang kurang dalam waktu yang lama. 

3. Indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) 

Menunjukkan indikasi status gizi yang sifatnya akut (sementara), 

sebagai akibat dari kejadian yang singkat semisal sedang terjadi 

wabah kelaparan. 

(Kementrian Kesehatan RI, 2017) 

Dari indikator tersebut, permasalahan gizi pada balita diantaranya 

adalah kurang energi protein atau biasa disebut KEP. KEP digolongkan 

menjadi tiga tipe utama, yaitu Marasmus dimana sering terjadi pada balita 

dengan usia sampai dengan 2 tahun. Penyebab utamanya adalah kurangnya 

cakupan ASI. Ciri-ciri yang menonjol dari penderita marasmus biasanya 

memiliki berat badan yang rendah kurang dari 60% berat badan sesuai 

usianya, ukuran kepalanya tidak sebanding dengan ukuran dari tubuhnya, 

tampak lebih tua, mudah terkena penyakit, rambut tipis dan mudah rontok, 

perut cekung dan sering menderita diare kronik, dan kulitnya kering berlipat 



 
 

 

8

dengan hilangnya lemak di subkutan. Tipe kedua adalah Kwashiorkor, 

dimana banyak ditemukan pada anak usia 1-3 tahun. Ciri khas anak yang 

menderita Kwasihorkor terdapat pembengkakan di seluruh tubuh sehingga 

anak tambah sembab dan bengkak pada punggung punggung kakinya. Jenis 

ketiga adalah Kwashiorkor Marasmus, dimana balita yang terkena penyakit 

ini akan bermanifestasi gabungan antara penyakit Kwashiorkor dan juga 

Marasmus. Kondisi seperti ini sering disebut busung lapar (Kementrian 

Kesehatan RI, 2015). 

Selain kurang energi protein, permasalahan lain adalah kurangnya 

asupan vitamin A. Masalah kurangnya asupan vitamin A sudah menjadi 

fenomena gunung es. Masalah tersebut hanya timbul di permukaan sedikit 

saja. Padahal, bila kurang vitamin A sedikit saja dalam jaringan (yang hanya 

bisa dilihat melalui laboratorium), akan berdampak sangat besar pada balita. 

Balita dapat menderita kebutaan dan juga lebih rentan terkena penyakit. 

Kurangnya asupan vitamin A termasuk ke dalam permasalahan status gizi 

balita (Kementrian Kesehatan RI, 2015). 

2.1.3 Pelayanan Kesehatan Balita 

Pelayanan kesehatan balita tercantum pada Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia No. 25 tahun 2014 tentang upaya kesehatan 

anak Pasal 21. Pelayanan kesehatan balita ditujukan untuk meningkatkan 

kualitas dan juga kelangsungan hidup balita. Pelayanan kesehatan balita 

yang dimaksud antara lain : 
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a. Pemberian ASI Eksklusif hingga usia 6 bulan 

b. Pemberian ASI hingga dua tahun 

c. Pemberian makanan pendamping air susu ibu (MPASI) mulai usia 

enam bulan 

d. Pemberian imunisasi dasar lengkap 

e. Pemberian imunisasi lanjutan pada anak usia 18 bulan dan 

imunisasi campak pada anak usia 24 bulan 

f. Pemberian vitamin A 

g. Upaya pola mengasuh anak 

h. Pemantauan pertumbuhan 

i. Pemantauan perkembangan 

j. Pemantauan gangguan tumbuh kembang 

k. MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit) 

l. Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani dalam kondisi stabil, 

tepat waktu ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu. 

Upaya pelayanan kesehatan balita diatas sudah dirangkum oleh 

puskesmas. Puskesmas menyediakan pelayanan kesehatan seperti : 

1. Pelayanan kesehatan dasar; meliputi kontrol kesehatan dan 

pelayanan imunisasi 

2. Pelayanan kesehatan rujukan; meliputi rujukan pada rumah sakit 

3. Pencegahan dan pemberantasan penyakit; berupa pengendalian 

penyakit Tuberkulosis paru dan ISPA 
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4. Perbaikan gizi balita, meliputi pemberian vitamin A dan pelayanan 

gizi buruk 

(Dinas Kesehatan Kota Malang, 2016) 

2.1.4 Waktu Pelayanan Kesehatan Balita 

Waktu pelayanan kesehatan balita berupa kontrol kesehatan dapat 

dilakukan balita melalui program puskesmas, pemerintah mencanangkan 

kegiatan tersebut dapat dilaksanakan setiap bulannya untuk memantau 

pertumbuhan dan perkembangan balita. Pelayanan kesehatan berupa 

pelayanan imunisasi juga sudah ditetapkan dan diprogramkan pemerintah. 

Seluruh kegiatan pelayanan kesehatan dasar dapat dicatat dan dicantumkan 

pada Kartu Menuju Sehat (KMS) (Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, 

2015). Penjabaran waktu pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut : 

a. Imunisasi 

Jadwal imunisasi yang seharusnya dilakukan pada usia 0 sampai 

dengan 18 tahun, menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia adalah 

sebagai berikut : 
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Gambar 2. 1 Jadwal Imunisasi usia 0-18 tahun 

 (IDAI, 2017) 

 Imunisasi yang dilakukan puskesmas sendiri meliputi imunisasi 

BCG (Bacille-Calmette-Guerin), DPT (Difteri Pertusis Tetanus), 

Polio, Campak, Hepatitis B untuk usia 0-1 tahun, Imunisasi Difteri 

dan Tetanus Toxoid untuk anak sekolah dasar. Waktu 

dilaksanakannya imunisasi akan dicatat dalam kartu menuju sehat dan 

juga dapat datang ke puskesmas pada bulan tertentu saat terdapat 

pemberitahuan imunisasi. Jadi untuk usia balita 12-59 bulan, hanya 

dilakukan pemantauan riwayat imunisasi (Dinas Kesehatan Kota 

Malang, 2016). 

b. Status Gizi 

Pemantauan status gizi dilakukan dengan pengukuran berat badan 

dan juga tinggi badan yang dilakukan setiap bulan, lalu dicantumkan 

pada lembar Kartu Menuju Sehat atau juga bisa dicantumkan pada 
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buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (Kementrian Kesehatan 

Republik Indonesia, 2016). 

 

Gambar 2.2 Kartu Menuju Sehat (KMS) 
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Gambar 2.3 Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 

c. Vitamin A 

Pemberian vitamin A dilakukan pada setiap bulan Agustus dan 

Februari setiap tahunnya. Pencatatan dapat dilakukan di bagian akhir 

buku KIA dan juga dapat dilakukan pada bagian bawah KMS untuk 

balita (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2016). 

2.1.5 Standart Pelayanan Kesehatan Balita 

Standart pelayanan kesehatan balita meliputi pelayanan pada balita 

yang sakit maupun yang sehat. Adapun standart pelayanan sebagai berikut : 

1. Pelayanan pemantauan pertumbuhan pada balita minimal delapan 

kali dalam satu tahun yang tercatat dalam buku KIA atau KMS. 
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2. Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang yang 

meliputi pemantauan perkembangan, motorik halus, motorik kasar, 

bahasa, sosialisasi, dan kemandirian, minimal dilakukan dua kali 

dalam satu tahun. 

3. Pemberian vitamin A dosis tinggi (200.000 IU) dua kali dalam satu 

tahun. 

4. Kepemilikan dan pemanfaatan buku KIA oleh setiap anak balita. 

5. Pelayanan anak balita sakit dengan menggunakan pendekatan 

MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit). 

(Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2016) 

2. 2 ISPA 

2.2.1 Definisi ISPA 

ISPA merupakan kepanjangan dari infeksi saluran pernapasan akut. 

Penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau virus ini dikatakan infeksinya 

akut karena berlangsung kurang dari 14 hari (Assane, et al., 2018). 

2.2.2 Epidemiologi 

ISPA merupakan penyakit infeksi yang banyak menjangkit anak 

dibawah usia lima tahun. ISPA juga menyumbang sebanyak 40% angka 

kematian terbesar di dunia khususnya untuk anak usia dibawah lima tahun. 

ISPA banyak terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia, 

Bangladesh, India, dan Nepal. Negara tersebut menjadi penyumbang utama 

angka kematian balita karena ISPA (Taksande & Yeole, 2015). 
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Inidensi ISPA saat ini masih tergolong tinggi, insidensi adalah suatu 

indikator yang digunakan untuk mencari populasi yang mengalami kondisi 

penyakit tertentu pada suatu periode waktu tertentu. Insidensi dapat 

dikatakan sebagai angka kejadian suatu penyakit dalam waktu tertentu 

(Rassen, Bartels, Schneeweiss, Patrick, & Murk, 2019). Insidensi bisa 

digunakan untuk melihat gambaran kasus baru, risiko terjadinya suatu 

penyakit, perencanaan penyusunan pelayanan kesehatan, dan menyatakan 

banyak kasus yang akan didiagnosis (Indrayan, 2013). 

Di Indonesia, ISPA merupakan salah satu dari 10 besar penyakit 

dengan angka kesakitan tertinggi pada balita. Perbandingan antara jenis 

kelamin laki-laki dan juga perempuan sama saja. Sebanyak lebih dari 

90.000 jiwa usia 1-4 tahun terjangkit ISPA setiap tahunnya di Indonesia  

(Syahidia, Gayatria, & Bantasa, 2016). 

2.2.3 Klasifikasi ISPA 

ISPA dikategorikan menjadi infeksi respiratori atas dan bawah, 

dimana kategori tersebut didasarkan oleh batasan laring. Apabila infeksi 

saluran pernapasan berada di atas laring, maka disebut ISPA atas, dan 

apabila infeksi saluran pernapasan berada di jalur laring ke bawah, maka 

disebut ISPA bawah. ISPA atas merupakan infeksi yang terjadi di atas 

laring, meliputi rhinitis, rhinosinusitis, faringitis, dan juga tonsilitis (Thomas 

& Bomar, 2018). Sementara ISPA bawah, merupakan infeksi respiratori 

bagian bawah yang terdiri dari epiglotitis, laringotrakheobronkitis (croup), 

bronkitis, bronkiolitis, dan pneunomonia (Leven, et al., 2018). 
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2.2.4 Etiologi ISPA 

Pada kasus infeksi pernafasan akut secara keseluruhan pada anak anak 

dibawah lima tahun, banyak dilaporkan bahwa bakteri dan virus menjadi 

penyebab utamanya. Etiologi terbanyak pada kasus infeksi pernafasan akut 

pada balita adalah dari virus, yaitu Adenovirus yang banyak menyebabkan 

rhinitis. Virus lain yang ikut berperan menyebabkan ISPA antara lain 

Influenza virus, rhinovirus, enterovirus, dan RSV. Sementara itu, ada 

beberapa bakteri yang juga dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan 

akut, diantaranya S.pneumoniae (penyebab pneumoni), M.catarrhalis, 

S.haemoliticus (penyebab faringitis-tonsilofaringitis-tonsilitis) dan 

Haemophilus influenzae. Namun diantara bakteri dan virus, penyebab ISPA 

pada anak dibawah lima tahun yang paling tinggi masih dipegang oleh 

Adenovirus. Etiologi lain seperti mikroplasma, debu, suhu hanya 

berpengaruh sebagian kecil (Assane, et al., 2018). 

Tabel 2.1 Mikroorganisme penyebab ISPA 

No. ISPA Mikroorganisme 
Penyebab 

Etiologi 

1 Rhinitis simpleks Rhinovirus, Myxovirus, 
Coxsackie virus 

Dapat terjadi di 
semua usia balita 

2 Rhinosinusitis Rhinovirus, Coxsackie 
virus, EBV, Virus 
influenza 

Dapat terjadi di 
semua usia balita 

3 Faringitis Viral : Epstein Barr 
Virus, virus influenza, 
coxsachievirus, 
cytomegalovirus 
 
Bakteri : Streptococcus 
B haemolyticus 
Fungal : Candida oral 

Banyak terjadi 
pada usia < 36 
bulan 
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4 Tonsilitis Viral : Epstain Barr 
Virus 
Bakteri : Streptococcus 
B haemolyticus 

Dapat terjadi di 
semua usia balita 

5 Epiglotitis Respiratory virus Dapat terjadi di 
semua usia balita 

6 Laringotrakheobro
nkitis (croup) 

Parainfluenza virus, 
influenza virus, 
RSV; rarely 
Mycoplasma, measles, 
Adenovirus 

Penyebab 
tersering pada 
anak usia 12 – 24 
bulan 

7 Bronkitis Viral : Rhinovirus,RSV, 
parainfluenza virus, 
adenovirus, 
paramyxovirus 
Bakteri : Staphylococcus 
aureus, Streptococcus 
pneumoniae, 
Haemophilus influenzae 
Iritan 

Dapat terjadi di 
semua usia balita 

8 Bronkiolitis Respiratory Syncytial 
Virus (RSV) 

2 – 24 bulan 

9 Pneumonia Streptococcus 
pneumonia, Hemophilus 
influenzae, 
Staphylococcus aureus, 
Streptococcus grup B 

 

(Marcdante & Kliegman, 2015) 

 

2.2.5 Patogenesis ISPA 

Patogenesis dari ISPA bergantung dari apa etiologi ISPA yang 

mendasari. Bila didapatkan dari virus, maka virus akan ditularkan melalui 

droplet dan juga inhalasi. Setelah itu virus menginfeksi bagian epitel hidung 

dan mukosa tersebut mengeluarkan sel sel inflamasi sehingga terjadilah 

beberapa gejala yang mendasari. Begitu juga dengan bakteri, bakteri akan 

ditularkan melalui droplet maupun inhalasi. Bakteri tersebut dianggap benda 
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asing oleh tubuh sehingga sel tubuh juga akan mengeluarkan mekanisme 

pertahanan yang berlebih. Terkadang mekanisme pertahanan seperti lendir 

yang dikeluarkan menjadi berlebih sehingga malah memperberat gejala 

klinis yang dialami penderita (Marcdante & Kliegman, 2015). 

2.2.6 Manifestasi Klinis 

Manifestasi klinis dari ISPA tergantung pada etiologi yang mendasari 

dan juga klasifikasi dan diagnosis dari ISPA. Secara umum anak yang 

terkena ISPA akan diawali dengan demam, lalu dilanjutkan dengan perasaan 

tenggorokan yang sakit, nyeri telan, pilek, batuk kering atau berdahak. 

Namun terkadang gejala tersebut tidak seluruhnya muncul (Kementrian 

Kesehatan RI, 2015). 

Bila dispesifikasikan menurut jenis ISPA yang diderita, maka 

diuraikan sebagai berikut : 

1. Rhinitis Simpleks 

Gejala klinis yang sering dijumpai rasa kering dan gatal di dalam 

hidung, kemudian muncul bersin-bersin berulang, hidung tersumbat, 

ingus encer, biasanya juga disertai demam dan nyeri kepala. Selain itu 

dapat ditemukan gejala umum infeksi virus seperti mialgia, malaise, 

iritable. Pemeriksaan fisik tidak diketemukan ciri yang khas, namun 

ditemukan edema dan eritema pada  mukosa hidung serta pembesaran 

limfadenopati servikalis anterior (Wardani & Mangunkusumo, 2017). 

2. Rhinosinusitis 
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Gejala khas yang kerap timbul berupa rhinorrhea, batuk, mual dan 

juga sakit kepala. Terkadang juga ditandai dengan napas yang bau 

(Wardani & Mangunkusumo, 2017).  

3. Faringitis 

Gejala yang muncul pada faringitis viral biasanya berupa demam, 

disertai dengan rinorea, mual, nyeri pada bagian tenggorokan, dan 

sulit untuk menelan. Pada pemeriksaannya tampak faring dan tonsil 

yang hiperei. Pembesaran dari kelenjar limfa terutama di servikal, 

biasanya pasien tampak lemah. Pada faringitis bakteri, gejalanya 

berupa nyeri kepala hebat, muntah, kadang disertai suhu yang tinggi, 

namun jarang disertai batuk. Pada pemeriksaan biasanya ditandai 

dengan eksudat dan timbul bercak petechiae pada palatum dan faring. 

Pada faringitis fungal, keluhannya hampir sama yaitu berupa nyeri 

tenggorokan dan susah menelan. Namun yang membedakan adalah 

pada pemeriksaan tampak plak putih di orofaring dan mukosa faring 

lainnya yang hiperemis (Soepardi, 2017). 

4. Tonsilitis 

Tonsilitis virus lebih menunjukkan gejala yang menyerupai flu 

biasa dan disertai nyeri tenggorok. Pada tonsilitis bakteri, gejala yang 

timbul biasanya berupa sakit tenggorokan, demam tinggi, rasa lesu, 

nyeri sendi, tidak nafsu makan, nyeri di telinga, dan terdapat rash, 

serta limfadenopati (Soepardi, 2017). 

5. Epiglotitis 
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Gejala yang ditimbulkan banyak berupa demam, lemas, nyeri pada 

tenggorokan, dan susah menelan (Marcdante & Kliegman, 2015). 

6. Laringotrakheobronkitis (croup) 

Gejala yang mungkin ditimbulkan adalah batuk, suara menjadi 

parau, terkadang terdapat stridor inspirasi. Pada pemeriksaan fisik 

terkadang ditemukan peradangan pada subglotis, laring, trakea, dan 

bronkus. Biasanya anak sering mengalami gangguan atau obstruksi 

saat menjelang tidur (Marcdante & Kliegman, 2015). 

7. Bronkitis 

Bronkitis didahului dengan gejala infeksi saluran nafas rhinitis, 

faringitis, lalu disusul dengan munculnya batuk kering dan keras, 

demam (Marcdante & Kliegman, 2015). 

8. Brokiolitis 

Pada bronkiolitis, gejala khas yang muncul biasanya didahului 

dengan infeksi saluran pernafasan bagian atas seperti pilek encer, 

bersin, batuk, terkadang disertai distress pernafasan sebagai kondisi 

yang memperberat (Marcdante & Kliegman, 2015). 

9. Pneumonia 

Biasanya terdapat serangan nafas yang tidak teratur, terkadang 

disertai sianosis, merintih, nafas dengan menggunakan cuping hidung, 

muntah, lemas, tidak mau minum, demam, menggigil, batuk, dan 

terkadang gangguan gastrointestinal (Marcdante & Kliegman, 2015). 



 
 

 

21

2.2.7 Faktor Risiko 

Keberadaan penyakit ISPA yang banyak terjadi di negara berkembang 

tentunya memiliki faktor risiko yang menyebabkan seseorang bisa terkena 

penyakit tersebut. Faktor faktor risiko terjadinya ISPA pada balita adalah 

sebagai berikut: 

a Gizi buruk dan gizi kurang 

b Tidak mendapatkan air susu ibu 

c Riwayat imunisasi tidak lengkap 

d Bayi berat lahir rendah 

e Pendidikan orang tua yang rendah 

f Tingkat ekonomi yang rendah 

g Defisiensi FE dan vitamin A  

(Taksande & Yeole, 2015) (Sari A. I., 2019) 

2. 3 Vitamin A 

2.3.1 Vitamin A 

Vitamin A merupakan komponen mikronutrien yang diperlukan 

tubuh, yang termasuk dalam komponen vitamin A adalah retinol, retinol 

ester, dan juga beta keroten. Retinol dan retinol ester banyak dihasilkan dari 

pecernaan tubuh dari jaringan hewan yang telah dikonsumsi dan dihidrolisis 

oleh pankreas dan juga diabsorbsi usus halus. Beta-karoten dihasilkan dari 

dicernanya tumbuhan yang memiliki warna cerah (Bono, Tejon, Flores-

Santibañez, Fernandez, Rosemblatt, & Sauma, 2016). 
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2.3.2 Manfaat Vitamin A 

Vitamin A berupa asam retinoat selanjutnya akan disimpan di hati, 

dan ditransportasikan dengan retinol-binding protein. Asam retinoat 

berfungsi sebagai metabolit aktif yang memicu respon imun dalam tubuh. 

Pada tubuh, asam retinoat memicu oral tolerance. Oral tolerance 

merupakan mekanisme pertahanan apabila tubuh mengkonsumsi protein 

asing maka tubuh tidak akan memberikan respon imun berlebihan, terutama 

pada mukosa pencernaan (Cahyawati, 2018). Disamping itu juga dapat 

memicu pembentukan imunoglobulin A (IgA) oleh sel B pada sistem imun 

mukosa, sehingga dapat menjaga pertahanan mukosa dari saluran cerna 

(Cañete, Cano, Muñoz-Chápuli, & Carmona, 2017). Vitamin A akan masuk 

ke dalam sel untuk membantu proses regulasi sel. Pada saluran nafas, 

kekurangan Vitamin A akan mengakibatkan sel epitel yang menutupi 

seluruh trakea dan saluran napas akan mengalami keratinisasi sehingga sel 

goblet, sel silia, dan produksi mukus akan menurun. Menurunnya produksi 

mukus, sel goblet, dan silia akan menyebabkan mikroorganisme akan 

mudah untuk masuk dan menjadikan seseorang lebih sering terkena ISPA 

(Fedriyansyah, 2010). 

2.3.3 Kerugian Vitamin A 

Defisiensi dari vitamin A dapat menyebabkan tanda tanda kerusakan 

pada mata seperti xerophtalmia ataupun nightblindess. Kekurangan vitamin 

A juga berkaitan degan terjadinya immunodefisiensi dan juga peningkatan 

faktor risiko terjadinya suatu penyakit (Dinas Kesehatan Kota Malang, 
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2018). Sementara itu, konsumsi yang terlampau berlebih dari  vitamin A 

dapat menyebabkan masalah serius, termasuk terjadinya headache, 

pseudotumor pada otak, teratogenik, dan juga hepatotoksik. Dosis yang 

disarankan untuk balita tidak lebih dari 400 mcg setiap harinya. Bila 

terlampau lebih dari dosis tersebut, maka dapat memunculkan gejala jangka 

panjang seperti diatas (Marcdante & Kliegman, 2015). 

2.3.4 Vitamin A pada Balita 

Dalam sehari, vitamin A dibutuhkan tubuh tidak lebih dari 10.000 IU. 

Namun, terkadang hal tersebut tidak terpenuhi dikarenakan tidak 

termetabolisme sehingga mengakibatkan defisiensi kadar vitamin A dalam 

tubuh. Pemberian vitamin A pada balita dilakukan setiap 6 bulan sekali 

karena vitamin A disimpan dalam hati sekitar 4 sampai 6 bulan. Maka dari 

itu, pemberian vitamin A perlu diulangi setiap 6 bulan sekali. Pemberian 

vitamin A pada balita usia 3 tahun dengan balita usia 12 bulan yang baru 

mendapatkan vitamin A akan memperoleh imunitas yang sama. Lebih dari 

80 negara sudah mengintervensikan pemberian suplementasi vitamin A 

dengan dosis tinggi pada balita berusia 6 – 59 bulan (Wirth, et al, 2017). Di 

Indonesia pemberian vitamin A dosis tinggi pada balita dilakukan dengan 

pemberian kapsul biru untuk balita usia 6-11 bulan satu kali setahun dengan 

dosisnya 100.000 IU. Pada usia 12-59 bulan diberikan dengan dosis 200.000 

IU kapsul merah vitamin A, dilakukan dua kali dalam satu tahun (Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia, 2014). 
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2. 4 Profil Puskesmas Dinoyo 

2.5.1 Profil Umum 

Puskesmas Dinoyo merupakan salah satu puskesmas yang terletak di 

kota malang dengan status puskesmas rawat inap. Berada di Kecamatan 

Lowokwaru, wilayah kerja puskesmas ini meliputi Kelurahan 

Ketawanggede, Dinoyo, Tlogomas, Sumbersari, Tunggulwulung, dan juga 

Merjosari. Luas tanah 189 meter persegi beralamat di Jalan MT. Haryono 

nomor 131 Malang. Jumlah rawat inap di puskesmas ini ada 6 tempat tidur, 

jumlah seluruh pegawai ada 52 orang. Visi puskesmas “Menjadi puskesmas 

yang mampu memberikan pelayanan kesehatan dasar bermutu, merata, dan 

terjangkau menuju masyarakat sehat dan mandiri”. Misi dari puskesmas ini 

memberikan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu sesuai standar, 

memberikan pelayanan yang mengutamakan kepentingan pelanggan, serta 

mendorong dan meningkatkan kesehatan individu, kelompok, dan 

lingkungan. Puskesmas ini sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001 : 2008, 

dengan kode puskesmas P3573050101 (Dinas Kesehatan Kota Malang, 

2016). 

2.5.2 Pelayanan Kesehatan 

Dalam profil kesehatan kota malang tahun 2016, puskesmas Dinoyo 

sama memiliki macam pelayanan kesehatan yang hampir sama dengan 

puskesmas lainnya, yaitu pelayanan imunisasi balita, kunjungan neonatus, 

rawat jalan, rawat inap, dan lainnya. Namun, terdapat pelayanan unggulan 
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antara lain klinik IMS, sehat, gizi (tumbuh kembang), sanitasi, EKG, dan 

USG.  

Dalam praktiknya, cakupan balita puskesmas ini adalah sebanyak 

sekitar 9.328 balita. Pada hal ini, Puskesmas Dinoyo banyak menenukan 

kasus ISPA pada balita dan juga peningkatan kasus diare pada tahun 2016. 

Kasus ISPA  balita yang ditemukan lebih dari 300 kasus yang ditangani 

(Dinas Kesehatan Kota Malang, 2016). 
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