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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tujuan Pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, 

kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat 

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, dapat terwujud, melalui 

terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh 

penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, 

memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, 

secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya 

di seluruh wilayah Republik Indonesia (PERPRES RI No. 72, 2012). Untuk 

mencapai pembangunan kesehatan tersebut dilakukan upaya kesehatan. Salah 

satu upaya kesehatan yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan derajat 

kesehatan yang optimal adalah program pencegahan dan pemberantasan 

penyakit menular (Kemenkes RI, 2014). 

Penyakit menular masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang 

menimbulkan kesakitan, kematian, dan kecacatan yang tinggi sehingga perlu 

dilakukan penyelenggaraan penanggulangan melalui upaya pencegahan, 

pengendalian, dan pemberantasan yang efektif dan efisien. Program 

pemberantasan penyakit menular mempunyai peranan penting dalam 

menurunkan angka kesakitan dan kematian. Untuk mencegah terjadinya 

penyebaran penyakit sehingga tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat, 

ini dapat terwujud dengan penerapan teknologi secara tepat oleh petugas 
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kesehatan dan didukung oleh peran serta aktif masyarakat (Kemenkes RI, 

2014).  

Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus ditujukan untuk 

mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas 

serta untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak. Upaya kesehatan anak 

antara lain diharapkan untuk mampu menurunkan angka kematian anak. 

Indikator angka kematian yang berhubungan anak adalah Angka Kematian 

Neonatal (AKN), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita 

(AKABA). Berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 

(SDKI) tahun 2012, angka Kematian Neonatus (AKN) pada tahun 2012 

sebesar 19 per 1000 kelahiran hidup menurun dari 20 per 1000 kelahiran hidup 

di tahun 2007 dan 23 per 1000 kelahiran hidup berdasarkan hasil SDKI 2002. 

Perhatian terhadap upaya penurunan angka kematian neonatal (0-28 hari) 

menjadi penting karena kematian neonatal memberi kontribusi terhadap 56% 

kematian bayi. (Profil Kesehatan Indonesia, 2013:87). 

ISPA adalah penyebab utama morbiditas dan mortalitas penyakit 

menular di dunia. Hampir empat juta orang meninggal akibat ISPA setiap 

tahun, 98% disebabkan oleh infeksi saluran pernapasan bawah. Tingkat 

mortalitas sangat tinggi pada bayi, anak-anak, dan orang lanjut usia, terutama 

di negara-negara dengan pendapatan per kapita rendah dan menengah. Begitu 

pula, ISPA merupakan salah satu penyebab utama konsultasi atau rawat inap 

di fasilitas pelayanan kesehatan terutama pada bagian perawatan anak (WHO, 

2007). 
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Penyebab penyakit ISPA diantaranya adalah virus, bakteri, dan 

riketsia serta polusi udara. Faktor host atau faktor dari pejamu yang dapat 

meningkatkan kerentanan terhadap penyakit ISPA seperti faktor pada balita 

(umur, berat badan lahir, status gizi, status imunisasi, daya tahan tubuh dan 

prilaku), faktor perilaku ibu, faktor keluarga (kebiasaan merokok, pemakaian 

kayu bakar, membuka jendela, pemakaian anti nyamuk bakar, membersihkan 

rumah, menjemur kasur dan bantal), sedangkan faktor lingkungan penyebab 

ISPA yaitu pencemaran udara didalam rumah seperti kondisi fisik rumah 

diantaranya kepadatan hunian, jenis lantai, ventilasi, pencahayaan, 

kelembaban, suhu, jenis dinding, jenis langit-langit dan jenis atap. 

Pencemaran udara diluar rumah sperti polusi kendaraan bermotor, industri 

dan lain-lain (Hasan, 2012). 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mencatatkan status gizi, 

berat badan lahir rendah dan kepadatan huniam sebagai faktor risiko yang 

pasti penyebab ISPA dan paparan biomass bahan bakar sebagai faktor risiko 

potensial, untuk pneumonia. Bahan bakar biomass, ketika dibakar dalam 

bentuk mentah, menghasilkan bahan kimia atau polutan seperti partikel debu 

(PM2,5 dan PM10), karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO2), nitrogen 

dioksida (NO2), dan hydrocarbons (Janjua dkk, 2012). 

Bulletin WHO (2008) Insiden Infeksi Saluran Pernapasan Akut 

(ISPA) menurut kelompok umur Balita diperkirakan 0,29 episode per 

anak/tahun di Negara berkembang dan 0,05 episode per anak per tahun di 

Negara maju. Ini menunjukkan bahwa terdapat 156 juta episode baru di dunia 
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per tahun dimana 151 juta episode (96,7%) terjadi di Negara berkembang. 

Kasus terbanyak terjadi di India (43 juta), China (21 juta) dan Pakistan 

(10juta) dan Bangladesh, Indonesia, Nigeria masing-masing 6 juta episode. 

Dari semua kasus yang terjadi di masyarakat, 7-13% kasus berat dan 

memerlukan perawatan rumah sakit (Kemenkes, 2011). 

Frekuensi penyakit batuk pilek pada balita di Indonesia diperkirakan 

sebesar 3 sampai 6 kali per tahun, hal ini berarti seorang balita rata-rata 

mendapat serangan batuk pilek sebanyak 3 sampai 6 kali setahun (Irianto, 

2014). Sedangkan menurut Elyana (2009) frekuensi Infeksi Saluran 

Pernafasan Akut (ISPA) yang tinggi pada anak-anak terutama balita akan 

membawa dampak negatif bagi anak maupun keluarga dan lingkungan 

sekitarnya karena semakin besar biaya pengobatan yang harus dikeluarkan 

dan semakin banyak waktu yang diperlukan merawat balita sehingga dapat 

mengurangi produktivitas kerja. 

Beberapa wilayah di Indonesia mempunyai potensi kebakaran hutan 

dan telah mengalami beberapa kali kebakaran hutan terutama pada musim 

kemarau. Asap dari kebakaran hutan dapat menimbulkan penyakit ISPA dan 

memperberat kondisi seseorang yang sudah menderita pneumonia khususnya 

Balita. Disamping itu asap rumah tangga yang masih menggunakan kayu 

bakar juga menjadi salah satu faktor risiko kejadian Infeksi Saluran 

Pernafasan Akut (ISPA) (Kemenkes, 2011). 

Pencemaran udara dalam ruang rumah, khususnya di daerah perdesaan 

pada negara-negara berkembang, antara lain dikarenakan penggunaan bahan 
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bakar padat sebagai energi untuk memasak dengan tungku sederhana atau 

kompor tradisional. Bahan bakar tersebut menghasilkan polutan dalam 

konsentrasi tinggi dikarenakan terjadi proses pembakaran yang tidak 

sempurna. Keadaan tersebut akan memperburuk kualitas udara dalam ruang 

rumah apabila kondisi rumah tidak memenuhi syarat fisik, seperti ventilasi 

yang kurang memadai, serta tidak adanya cerobong asap di dapur. Kondisi 

lingkungan dapur tersebut berisiko menyebabkan kejadian Infeksi Saluran 

Pernafasan Akut (ISPA) pada balita (Kemenkes, 2011). 

Setiap 9 juta anak balita meninggal setiap tahun, 90% dari seluruh 

kematian anak disebabkan oleh Infeksi Saluran pernafasan Akut (ISPA) 

khususnya pneumonia, diare, malaria, campak dan HIV/AIDS. 70% kematian 

anak balita di 15 negara yang terletak di sub-Sahara Afrika dan Asia 

disebabkan Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) dan diare (UNICEF, 

2013). 

Menurut Riskesdas 2013, Period prevalence ISPA Indonesia 2013 

(25,0%) tidak jauh berbeda dengan tahun 2007 (25,5%). Sedangkan 

berdasarkan karakteristik penduduk dengan ISPA yang tertinggi terjadi pada 

kelompok umur 1-4 tahun (25,8%) dan penyakit ini lebih banyak dialami pada 

kelompok penduduk dengan kuintil indeks kepemilikan terbawah dan 

menengah bawah. 

Data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat 

pada tahun 2014 penderita ISPA pada balita sebesar 22,4% dari 468.940 

jumlah penduduk usia balita (P2 Dinkes Prov. Kalbar, 2014). Sedangkan data 
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yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara tahun 2013 

penderita ISPA pada balita sebesar 45,59% dan  turun menjadi 39,7% dari 

10.632 jumlah penduduk usia balita di tahun 2014 (P2 Dinkes Kab. Kayong 

Utara, 2014). 

Data kohort dari UPTD Puskesmas Sukadana tahun 2014 penderita 

ISPA sebesar 38,11% dari 1.923 jumlah penduduk usia balita. Sedangkan di 

UPTD Puskesmas Sukadana penderita ISPA pada balita tahun 2014 sebesar 

57,9% dari 1265 jumlah kunjungan balita. Untuk frekuensi kejadian ISPA di 

wilayah kerja Puskesmas Sukadana dari 733 penderita ISPA pada balita 

6,27% diantaranya mengalami frekuensi penyakit batuk pilek 3-6 kali pada 

tahun 2014. 

Penelitian yang dilakukan oleh Janjua, dkk (2012) di Pakistan 

diperoleh bahwa ada hubungan antara penggunaan bahan bakar biomass 

ditingkat rumah tangga dengan frekuensi kejadian ISPA pada balita dan 

kejadian ISPA lebih tinggi pada balita yang tinggal dari rumah dimana bahan 

bakar biomass digunakan dan membawa balita ke dapur pada saat memasak. 

Menurut Salsila (2012) terdapat hubungan antara frekuensi kejadian ISPA 

dengan ventilasi rumah, kondisi dapur rumah dan kepadatan hunian rumah. 

Sedangkan menurut Elyana (2009) frekuensi kejadia ISPA pada balita 

berhubungan dengan status gizi balita, semakin tinggi frekuensi ISPA maka 

status gizi balita semakin kurang. 

Menurut Goel, dkk (2012) prevalensi ISPA ditemukan 52% lebih 

tinggi pada anak miskin, 35,89% pada anak dengan pendidikan ibu rendah, 
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49,14% kepadatan hunian, 70,94% ventilasi rumah yang tidak memadai, 

56,83% tidak memiliki ventilasi dapur yang baik, 78,20% kebiasaan merokok 

anggota keluarga berhubungan dengan kejadian ISPA pada anak balita. 

Berdasarkan penelitian Kilabuko, dkk (2007) ditemukan bahwa ada 

hubungannya penggunaan kayu bakar sebagai alat masak dengan kejadian 

ISPA pada anak balita di Tanzania (OR = 1,01, CI95%=0,78-1,42). 

Sedangkan menurut Layuk, dkk (2009) di Lembang Batu Sura di dapat bahwa 

penggunaan kayu bakar sebagai bahan bakar dalam rumah tangga (p = 0,000), 

dan prilaku merokok anggota keluarga (p = 0,000) berhubungan dengan 

kejadian ISPA pada balita. Penelitian yang dilakukan oleh Gertrudis (2010) 

terdapat hubungan bermakna antara PM10 dengan kejadian ISPA pada balita 

dimana balita yang tinggal dalam rumah dengan kadar PM10 tidak memenuhi 

syarat (>70µg/m³) berisiko 3,1 kali untuk mengalami ISPA dibandingkan 

balita yang tinggal dalam rumah dengan kadar PM10 (<70µg/m³) . 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di wilayah kerja 

Puskesmas Sukadana pada 5 keluarga yang memiliki balita dan menggunakan 

tungku bakar sebagai alat untuk masak didapat bahwa 40% keluarga anaknya 

mengalami frekuensi ISPA lebih dari 3 kali dalam 3 bulan terakhir, alasan 

menggunakan kayu bakar karena lebih murah, dan lebih mudah 

menggunakannya. 80% dari keluarga mempunyai kebiasaan membawa 

anaknya pada saat memasak, 60% keluarga yang letak dapur menyatu dengan 

ruang keluarga dan tidak memiliki ventilasi di dapur, 5 anggota keluarga 

memiliki kebiasaan merokok, 5 keluarga jenis lantai yang digunakan adalah 
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papan kayu, dan jenis dindin rumah yang digunakan adalah papan kayu. 

Sedangkan hasil pengukuran PM10 dengan menggunakan Dust Monitor 60% 

keluarga pengguna kayu bakar menghasilkan konsentrasi PM10 melewati 

ambang batas dan pada pengukuran konsentrasi NO2 dengan menggunakan 

Emission Gas Analyzer 40% keluarga pengguna kayu bakar menghasilkan 

konsentrasi NO2 melewati ambang batas. 

Tingginya angka kejadian ISPA dan masih banyaknya masyarakat di 

Kabupaten Kayong Utara khususnya di wilayah kerja UPTD Puskesmas 

Sukadana menggunakan kayu bakar sebagai energi untuk memasak, dan 

mempunyai kebiasaan membawa anaknya ke dapur pada saat memasak 

merupakan suatu masalah yang perlu diperhatikan. Berdasarkan hal tersebut 

memberikan motivasi pada peneliti untuk melihat apakah ada hubungan 

perilaku ibu dan lingkungan dapur dengan frekuensi kejadian ISPA pada 

balita di wilayah kerja UPTD Puskesmas Sukadana (studi pada keluarga 

pengguna kayu bakar). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dari 

penelitian adalah Faktor Perilaku Dan Lingkungan Dapur Yang Berhubungan 

Dengan Frekuensi Kejadian ISPA Pada Balita Di Wilayah Kerja UPTD 

Puskesmas Sukadana (Studi Pada Keluarga Pengguna Kayu Bakar) ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 
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Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor 

perilaku dan lingkungan dapur yang berisiko dengan frekuensi kejadian 

ISPA pada anak balita di wilayah kerja UPTD Puskesmas Sukadana (studi 

kasus pada keluarga pengguna kayu bakar). 

1.3.2 Tujuan Khusus  

1. Menganalisa distribusi frekuensi durasi balita berada di dapur, sekat 

dapur, ventilasi dapur, konsentrasi PM10, konsentrasi NO2, paparan asap 

rokok dan frekuensi kejadian ISPA pada balita di wilayah kerja UPTD 

Puskesmas Sukadana. 

2. Menganalisa hubungan durasi anak berada di dapur dengan frekuensi 

kejadian ISPA pada balita di wilayah kerja UPTD Puskesmas Sukadana. 

3. Menganalisa hubungan sekat dapur dengan  frekuensi kejadian ISPA 

pada balita di wilayah kerja UPTD Puskemas Sukadana. 

4. Menganalisa hubungan ventilasi dapur dengan frekuensi kejadian ISPA 

pada balita di wilayah kerja UPTD Puskesmas Sukadana. 

5. Menganalisa hubungan konsentrasi PM10 dengan frekuensi kejadian 

ISPA pada balita di wilayah kerja UPTD Puskesmas Sukadana. 

6. Menganalisa hubungan konsentrasi NO2  dengan frekuensi kejadian 

ISPA pada balita di wilayah kerja UPTD Puskesmas Sukadana. 

7. Menganalisa hubungan paparan asap rokok dengan frekuensi kejadian 

ISPA pada balita di wilayah kerja Puskesmas Sukadana. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Bagi Tempat Peneliti 
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Penelitian ini dapat dijadikan acuan sebagai sumber informasi mengenai 

frekuensi kejadian ISPA pada balita di Kabupaten Kayong Utara khususnya di 

UPTD Puskesmas Sukadana. Dan dapat memberi masukan kepada Puskemas 

Sukadana khusunya di bidang tatalaksana P2 ISPA dan bidang pengelola 

program kesehatan lingkungan tentang data hasil penelitian sehingga dapat 

disusun langkah nyata untuk menanggulangi kasus ISPA di wilayah kerja 

UPTD Puskesmas Sukadana. 

1.4.2 Bagi Masyarakat Sukadana 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran 

masyarakat yang mempunyai balita yang menderita ISPA seperti menjaga 

kondisi lingkungan dapur rumah dengan cara apabila tungku kayu masih 

diperlukan untuk keperluan memasak maka sebaiknya membuat dapur tungku 

kayu di luar rumah dan menggunakan alat masak yang ramah lingkungan seperti 

menggunakan kompor gas. 

 

 

 

1.4.3 Bagi Fakultas Ilmu Kesehatan 

Hasil penelitian ini sebagai bahan tambahan literatur kepustakaan yang 

dapat menjadi suatu bacaan bagi mahasiswa khususnya Fakultas Ilmu 

Kesehatan Muhammadiyah Pontianak. 

1.4.4 Bagi Peneliti  
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Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dalam menerapkan semua 

ilmu yang telah diterima selama masa perkuliahan, khusunya penelitian tentang 

Faktor Perilaku Dan Lingkungan Dapur Yang Berhubungan Dengan Kejadian 

ISPA Pada Balita Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Sukadana (Studi Pada 

Keluarga Pengguna Kayu Bakar). 

 

 


