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BAB I  

PENDAHULUAN  

I.1 Latar Belakang 

Pembagunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang 

dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap 

orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, 

sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif 

secara sosial dan ekonomis (Kemenkes RI, 2015). 

Infeksi saluan pernafasan akut disebabkan oleh virus atau bakteri. 

Penyebab ini di awali dengan panas disertai salah satu atau lebih gejala: 

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

Pneumonia adalah radang paru yang disebabkan oleh bakteri dengan gejala 

panas tinggi disertai batuk berdahak, nafas cepat (frekuensi nafas >50 

kali/menit), sesak, dan gejala lainnya (sakit kepala, gelisah, dan nafsu makan 

berkurang) (kemenkes, 2013). 

Pneumonia masih menjadi masalah kesehatan utama di dunia. Penyakit 

ini menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas penyakit infeksi di 

seluruh dunia (WHO, 2014) dengan angka kejadian sebesar 18,8 miliar kasus 

dan jumlah kematian sebesar 4 juta orang setiap tahunnya (WHO, 2015). 

Berdasarkan data yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pengendalian 

Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (Ditjen P2PL) Kemenkes RI, tahun 
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2015 ini di dunia diperkirakan 5,9 juta balita meninggal dan 16% (944.000) di 

antaranya karena pneumonia.  

Indonesia Pneumonia merupakan penyebab dari 15% kematian balita, 

yaitu diperkirakan sebanyak 922.000 balita di tahun 2015, Salah satu upaya 

yang dilakukan untuk mengendalikan penyakit ini yaitu dengan 

meningkatkan penemuan pneumonia pada balita. Salah satu penyebab 

peningkatan penemuan yaitu menurunnya sasaran penemuan pneumonia, 

yang sebelumnya sama untuk semua provinsi (10%), pada tahun 2015 

menggunakan hasil Riskesdas 2013 yang berbeda-beda untuk setiap provinsi 

dan secara nasional sebesar 3,55%. Sejak tahun 2015 indikator Renstra yang 

digunakan yaitu persentase kabupaten/kota yang 50% puskesmasnya 

melakukan pemeriksaan dan tatalaksana pneumonia melalui program MTBS. 

Pencapaian untuk tahun 2015 baru tercapai 14,64% sedangkan target sebesar 

20% dari seluruh kab/kota yang ada. Angka kematian akibat pneumonia pada 

balita sebesar 0,16%, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2014 yang 

sebesar 0,08%. Pada kelompok bayi angka kematian sedikit lebih tinggi yaitu 

sebesar 0,17% dibandingkan pada kelompok umur 1-4 tahun yang sebesar 

0,15%. (Profil Kesehatan Indonesia, 2015). 

Berdasarkan profil Dinkes Provinsi Kalimantan Barat tahun (2015) 

pada tahun 2016  penemuan kasus pneumonia pada balita berjumlah sebanyak 

2789 kasus. Dan berdasarkan profil Dinkes Pontianak pada tahun (2015) 

penemuan kasus pneumonia pada balita berjumlah sebanyak 1022 kasus. 

Penemuan penderita pneumonia di Kabupaten Mempawah  pada tahun (2016) 
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sebanyak 414 kasus Pneumonia (Dinkes Mampawah 2016). Di mana 

Puskesmas Wajok Hulu merupakan Puskesmas dengan penemuan penderita 

Pneumonia tertinggi (158 Balita atau 67,8% dari target) diantara 14 

Puskesmas di wilayah Kabupaten Mampawah). (Profil Puskesmas Wajok 

Hulu, 2016). 

Salah satu langkah dalam pencegahan pneumonia menurut WHO, 

mengenali gejala-gejala dari pneumonia. WHO menetapkan dua gejala kunci 

tanda bahaya pneumonia yaitu napas cepat dan sesak napas. Perilaku 

pencarian pengobatan yang tepat menurut WHO adalah pengobatan melalui 

fasilitas kesehatan dengan tenaga kesehatan terlatih yang dapat mendiagnosis 

dan mengobati pneumonia dengan tepat seperti di rumah sakit, puskesmas, 

klinik, bidan praktek swasta, dan dokter (Wardlaw, 2006). Menurut (Peni, 

2010) keterlambatan pencarian pengobatan merupakan salah satu penyebab 

tingginya angka kematian balita. Perawatan balita yang sakit dengan 

antibiotik secara tepat. Antibiotik harus diberikan sesuai dosis dan jadwal 

supaya supaya tidak menimbulkan risestensi. 

Tiga hal yang menangani pneumonia pada balita yang pertama 

mengenali gejala-gejala dari pneumonia, yang kedua pencarian pengobatan 

yang tepat (fasilitas pelayanan kesehatan), yang ketiga perawatan balita yang 

sakit dengan antibiotik secara tepat. 

Perilaku pencarian pengobatan yang tepat akan mengurangi angka 

kematian balita akibat pneumonia. Balita dengan ibu yang cenderung berobat 
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ke pelayanan kesehatan modern secara signifikan memiliki kematian yang 

lebih kecil (Boone, 2006 dalam Dhewi, 2013). 

Sebagian besar masyarakat yang berada di Wajok Hulu Kabupaten 

Mempawah adalah mayoritas suku Melayu dan Madura. Menurut salah satu 

petugas kesehatan yang berada di Puskesmas wajok Hulu biasanya ibu-ibu 

jika anak balitanya menderita penyakit pneumonia maka mereka 

menyebutkan dengan ingusan, ada juga dengan sebutan sesak nafas. 

Rendahnya angka cakupan dan kasus kematian karena pneumonia di 

Wajok Hulu Kabupaten Mempawah  menimbulkan sebuah pertanyaan 

kemana sebenarnya masyarakat mencari pertolongan pengobatan bagi 

balitanya yang terkenan pneumonia?  

Penelitian yang dilakukan Hendarwan (2005)  menyatakan bahwa 

resiko terjadinya kematian bagi praktek pencarian pengobatan yang tidak 

benar bagi kasus pneumonia pada balita adalah 4,4 kali lebih besar bila 

dibanding dengan praktek pencarian pengobatan yang benar. 

Dari hasil survei pendahuluan yang dilakukan kepada 10 ibu yang 

mempunyai ibu dengan balita pneumonia diketahui bahwa pendapat ibu 

tentang pencarian pengobatan, sebesar (60%) ibu dengan balita pneumonia 

memilih pengobatan tradisonal atau dukun sebagai pengobatan pertama 

dengan alasan  lebih terjangkau, proses mudah dan biasanya ketika anak sakit 

akan diberikan air yang telah didoakan untuk kesembuhannya, kemudian 

pengobatan tersebut tidak adanya efek samping, dan penyembuhan cepat. 

Tindakan selanjutnya yang akan dilakukan jika pengobatan tradisional tidak 
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berhasil adalah dengan menggunakan pelayanan kesehatan yang ada di daerah 

mereka seperti puskesmas, dan dokter praktek.  

Menurut penelitian yang dilakukan (Dewi, 2013) faktor-faktor yang 

berhubungan dengan perilaku ibu dalam pencarian pengobatan pneumonia 

pada balita” diperlukan untuk meningkatkan penemuan pneumonia pada 

balita oleh sebab itu penulis ingin menambahkan variabel yang 

mempengaruhi perilaku dalam pencarian pengobatan balita dengan 

pneumonia untuk melihat variabel mana yang mempengaruhi perilaku ibu 

dalam pencarian pengobatan. 

Melihat tingginya angka kejadian pneumonia penulis ingin faktor yang 

mempengaruhi perilaku ibu balita dengan pneumonia dalam pencarian 

pengobatan balita pneumonia dan ada beberapa perbedaan variabel dari 

penelitian-penelitian sebelumnya yaitu sikap, dukungan keluarga dan media 

pendidikan kesehatan. 

Uraian di atas mengisyaratkan pentingnya untuk menelusuri perilaku 

pencarian pengobatan (Health care seeking behavior) pada balita dengan 

pneumonia di Wajok Hulu Kabupaten Mempawah. Sehingga bisa 

menurunkan angka kejadian pneumonia pada balita. 

I..2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Mempawah penderita pneumonia di 

pada tahun 2016 di mana Puskesmas Wajok Hulu merupakan Puskesmas 

dengan penemuan penderita Pneumonia tertinggi  dari target diantara 14 

Puskesmas di wilayah Kabupaten Mampawah. Tingginya penemuan kasus 
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pneumonia  di Puskesmas Wajok Hulu menujukkan bahwa  kurang tepatnya 

pencarian pengobatan dari balita yang menderita pneumonia.  

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dibuat rumusan masalah, 

Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Pencarian Pengobatan 

Balita Pneumonia di Puskesmas Wajok Hulu ? 

I.3 Tujuan Penelitian  

I.3.1 Tujuan Umum  

Untuk mengetahui Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan 

Perilaku Pencarian Pengobatan Balita Pneumonia di Puskesmas Wajok 

Hulu. 

1.3.2  Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah pengetahuan berhubungan dengan pencarian 

pengobatan balita pneumonia di Puskesmas Wajok Hulu. 

2. Untuk mengetahui apakah sikap berhubungan dengan pencarian 

pengobatan balita pneumonia di Puskesmas Wajok Hulu. 

3. Untuk mengetahui apakah pendidikan berhubungan dengan pencarian 

pengobatan balita pneumonia di Puskesmas Wajok Hulu. 

4. Untuk mengetahui apakah akses pelayanan kesehatan berhubungan 

dengan pencarian pengobatan balita pneumonia di Puskesmas Wajok 

Hulu. 

5. Untuk mengetahui apakah dukungan keluarga berhubungan dengan 

pencarian pengobatan balita pneumonia di Puskesmas Wajok Hulu. 
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6. Untuk mengetahui apakah media pendidikan kesehatan berhubungan 

dengan pencarian pengobatan balita pneumonia di Puskesmas Wajok 

I.4  Manfaat  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:  

1. Bagi peneliti  

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam 

mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama kuliah di Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Muhammdiyah Pontianak. 

2. Bagi Masyarakat 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat dalam pencarian pengobatan pneumonia ke pelayanan 

kesehatan. 

3. Bagi Pukesmas  

Memberikan masukan dalam pertimbangan dalam pelaksanaan 

program-program pukesmas, khususnya program PKM. 

I.5 Keaslian Penelitian 

N

o  
Nama  

Judul  

Penelitian  

Metode  

 

Tahun 

Tempat 

Penelitian 

Variabel  

1 Tri Peni, 

M.kes 

 

 

Hubungan 

pendidikan ibu 

dengan perilaku 

ibu dalam 

pencarian 

pengobatan balita 

pneumonia 

Cross 

Sectional 

 

 

(2010) 

Kabupaten 

Purwerejo 

Pendidikan, usia ibu, 

usia balita, jarak, 

status ekonomi, 

penyuluhan  

2 

 

Harimat  

Hendar-

wan 

Faktor-faktor 

yang 

berhubungan 

dengan perilaku 

ibu balita pada 

Kuantitatif 

dengan 

desain 

cross 

sectional  

(2005) 

Kabupaten 

Serang 

Umur, pekerjaan, 

pendidikan, 

penghasilan, 

pengalaman, 

pengetahuan,  
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kasus-kasus balita 

dengan gejala 

pneumonia 

study 

(potong 

lintang) 

kepercayaan 

pengobatan, 

pengaruh orang lain 

3 

 

 

Adham 

Dewi,  

Caroline 

Endah  

Wahyu 

ningsih 

Faktor-faktor 

yang 

berhubungan 

dengan perilaku 

ibu dalam 

pencarian 

pengobatan 

pneumonia pada 

balita 

Metodelogi 

penelitian 

dengan 

desain studi 

cross 

sectional, 

 

(2013) 

Wilayah 

Kerja 

Puskesmas 

Pancoran 

Mas Depok 

Umur ibu, 

pendidikan, 

pendapatan keluarga, 

anjuran berobat, 

akses pelayana 

kesehatan, 

pengetahuan, 

persepsi keseriusan 

penyakit, 

 

Beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya adalah sebagai berikut : 

1. Variabel dalam penelitian ini memiliki perbedaan dari peneliti 

sebelumnya. Variabel yang berbeda dalam penelitian ini adalah sikap, 

dukungan keluarga, media pendidikan kesehatan dengan perilaku 

pencarian pengobatan di Wilayah Kerja Puskesmas Wajok Hulu. 

2. Tempat dan waktu dalam penelitian ini memiliki perberdaan dengan 

penelitian sebelumnya. 


