
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Morbiditas dan mortalitas merupakan suatu indikator yang 

menggambarkan tingkat derajat kesehatan masyarakat dalam suatu 

wilayah. Pada penentuan derajat kesehatan terdapat beberapa indikator 

yang digunakan yaitu angka kematian bayi dan angka kesakitan bayi. 

Indikator tersebut merupakan indikator yang mencerminkan derajat 

kesehatan bayi. Angka kematian bayi menjadi indikator pertama dalam 

menentukan derajat kesehatan anak, sedangkan angka kesakitan bayi 

menjadi indikator yang kedua dalam menentukan derajat kesehatan. Nilai 

kesakitan merupakan cerminan dari lemahnya daya tahan tubuh bayi dan 

balita. Tinggi rendahnya frekuensi angka kematian dan angka kesakitan 

bayi di suatu wilayah merupakan suatu masalah yang harus segera 

mendapatkan penanganan, dengan dilakukannya upaya-upaya berbentuk 

upaya preventif, kuratif, dan rehabilitatif (WHO, 2012).  

Salah satu masalah yang dapat dialami oleh segala umur adalah 

infeksi saluran pernafasan akut  (ISPA). Penyakit ISPA merupakan 

penyakit yang sangat sering dijumpai dengan manifestasi ringan sampai 

berat. Penyakit ini menyerang semua usia dari bayi sampai lansia, dan 

tersebar luas. Setiap tahun Indonesia menyumbangkan angka kematian 

bayi dan balita (AKABA) yang disebabkan oleh ISPA. Penyakit ini 
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menempati urutan pertama penyakit yang diderita pada kelompok bayi dan 

balita di Indonesia. Prevalensi ISPA di Indonesia mengalami penurunan 

dibandingkan dengan tahun 2007 yaitu dari 25,5 % menjadi 25,0% pada 

tahun 2013 dengan morbiditas pneumonia pada bayi 2,2% dan pada balita 

3%, sedangkan mortalitas pada bayi 23,8% dan balita 15,5%. Karakteristik 

penduduk Indonesia dengan ISPA tertinggi pada kelompok balita (1-4 

tahun) yaitu dengan prevalensi 25,8% (Profil Kesehatan Jawa Tengah, 

2013). 

Infeksi Saluran Pernafasan Akut cukup memegang peranan sebagai 

penyebab angka kesakitan di Indonesia terutama pada kelompok balita. 

Hal ini dapat dilihat dari  Provinsi Jawa tengah yang merupakan salah satu 

provinsi yang berada di Indonesia yang memiliki prevalensi ISPA cukup 

tinggi. Angka Kematian Anak Balita (AKABA)  Provinsi Jawa Tengah 

tahun 2012 sebesar 11,85/1.000 kelahiran hidup, meningkat dibandingkan 

dengan tahun 2011 sebesar 11,50/1.000 kelahiran hidup. Dibandingkan 

dengan cakupan yang diharapkan dalam Millenium Development Goals 

(MDGs) ke-4 tahun 2015 yaitu 23/1.000 kelahiran hidup, AKABA 

Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 sudah melampaui target. (Depkes, Jawa 

Tengah 2013). Meskipun Provinsi  Jawa Tengah sudah melampaui target 

yang telah ditetapkan MDGS, namun upaya-upaya dalam menangani ISPA 

baik upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif harus lebih 

ditingkatkan. Maka dari itu setiap daerah yang berada dalam wilayah 

Provinsi Jawa Tengah harus meningkatkan upaya-upaya tersebut.  
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Banyumas merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Jawa 

Tengah yang tentunya menyumbangkan angka kematian atau angka 

kesakitan yang disebabkan oleh ISPA. Angka kesakitan yang disebabkan 

oleh ISPA pada balita tahun 2014 sebesar 8,65%, keadaan ini menurun 

dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 21,4 %. Keadaan ini menurun 

karena Kabupaten Banyumas berupaya untuk meminimalisirkan kejadian 

ISPA dengan cara lebih meningkatkan kualitas tenaga kesehatan dalam 

melayani masyarakat dengan standar operasional pelayanan yang 

sistematis, sehingga permasalahan kesehatan yang dimiliki oleh 

masyarakat dapat teratasi (Dinkes Kabupaten Banyumas, 2014).  

Banyak faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya ISPA, 

antara lain faktor demografi (jenis klamin, usia dan pendidikan), faktor 

biologis ( status gizi, berat badan lahir, pemberian ASI dan status 

imunisasi), factor polusi (keberadaan asap dapur dan kebiasaan merokok), 

faktor Lingkungan ( ventilasi rumah). Kematian karena ISPA pada BBLR 

jauh lebih tinggi dari pada bayi dengan berat badan normal.  Selain itu 

faktor lingkungan merupakan faktor risiko penting dalam ISPA terutama 

masalah polusi udara yang dapat mempermudah timbulnya ISPA pada 

anak. Penatalaksanaan ISPA dikategorikan menjadi 2 yaitu pentalaksanaan 

di rumah dan penatalkasanaan di pelayanan kesehatan (R.Hartono, 2012). 

Penatalaksanaan termasuk dalam upaya kuratif dalam rangka mencegah 

tejadinya ISPA yang semakin berat, maka dalam upaya ini sangat 

mempengaruhi terhadap keadaan anak.  
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Berdasarkan data yang dimiliki Puskesmas Karanglewas dalam 

kurun satu tahun yaitu tahun 2014 penyakit terbanyak yang berada dalam 

cakupan puskesamas Karanglewas yaitu Infeksi Saluran Pernafasan Akut 

sebesar 2.425 kasus yang dialami oleh berbagai usia. Kelompok balita 

paling rentan terkena penyakit ISPA, tahun 2014 terdapat 142 kasus ISPA 

yang terjadi pada balita. Penyakit ISPA yang terjadi di Puskesmas 

Karanglewas menduduki peringkat pertama penyebab angka kesakitan 

yang terjadi pada masyarakat diwilayah tersebut. Permasalahan ISPA yang 

paling banyak terjadi di wilayah cakupan Puskesmas Karanglewas 

merupakan suatu tanda yang mengarahkan pada kurang efektifnya dalam 

menjalankan program yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu 

pencegahan dan pemberantasan penyakit  ISPA (P2 ISPA). Keadaaan 

tersebut bisa dilihat dari data profil kesehatan Puskesmas Karanglewas 

tahun 2014 bahwa untuk penanganan terhadap kasus ISPA belum 

mencapai optimal yaitu sebesar 57,4%. 

Berdasarkan keadaan tersebut sebagai tenaga kesehatan harus lebih 

meningkatkan kualitas dalam melaksanakan upaya-upaya untuk 

menurunkan angka kejadian ISPA. Upaya yang harus lebih ditingkatkan 

yaitu dalam upaya kuratif, karena melihat keadaan masyarakat  kesadaran 

akan kesehatannya kurang, sehingga masyarakat datang ke tempat 

pelayanan kesehatan dalam keadaan tubuh yang sudah terserang oleh virus 

yang menyebabkan pasien jatuh sakit. Oleh karena itu tindakan yang harus 

dilakukan oleh tenaga kesehatan harus tepat untuk mencegah keadaan 
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yang lebih parah. Upaya yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sebagai 

bentuk upaya kuratif dalam menangani ISPA adalah memeriksa pasien 

untuk menentukan diagnose sesuai dengan pedoman tatalaksana yang 

sudah ditentukan, memberi obat pasien sesuai dengan klasifikasi ISPA dan 

melakukan konseling terhadap ibu untuk melakukan perawatan anak 

dirumah (Pedoman Pengendalian ISPA, 2011). Selain itu penanganan 

ISPA juga tidak hanya dilakukan di pelayanan kesehatan tetapi dilakukan 

di rumah sebelum menuju ke fasilitas kesehatan. Menurut Simanjutak 

(2007) pertolongan atau penanganan pertama ISPA, meliputi mengatasi 

panas (demam), pemberian makanan yang cukup gizi, pemberian cairan, 

memberikan kenyamanan dan memperhatikan tanda-tanda bahaya ISPA 

ringan atau berat yang memerlukan bantuan khusus petugas kesehatan. 

Penanganan ISPA terhadap balita harus ditangani secepat mungkin, karena 

balita merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai macam 

masalah kesehatan, terutama pada balita yang mengalami kekurangan gizi 

karena status gizi seseorang akan mempengaruhi kerentanan terhadap 

infeksi (Pedoman Pengendalian ISPA, 2011).  

Penanganan pertama yang dilakukan oleh keluarga terhadap 

balitanya tentu tidak terlepas dari pengetahuan yang dimiliki oleh keluarga 

mengenai ISPA dan penanganannya. Pengetahuan merupakan hasil 

pengindraan manusia atau hasil tau seseorang terhadap obyek penilaian 

indera yang dimilikinya (mata, hidung, mulut dan sebagainya) 

(Notoamodjo,2010). Pengetahuan sangat mempengaruhi hasil tindakan 
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yang dilakukan oleh seseorang begitu juga dengan hal penanganan 

pertama ISPA, apabila penegetahuan keluarga mengenai ISPA baik maka 

hasilnya pun akan baik pula yaitu balita yang mengalami ISPA akan 

segera membaik. Maka dari itu untuk mendukung upaya-upaya yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah mengenai ISPA maka perlu dilakukan 

pengukuran seberapa jauh masyarakat mengetahui tentang ISPA, sehingga 

akan diketahui kekurangan masyarakat tentang pengetahuan mengenai 

ISPA yang akan mempengaruhi terhadap penanganan pertama ISPA pada 

balitanya.    

Penelitian Huriah (2008) menyebutkan bahwa tingkat pendidikan 

ibu menunjukan bahwa prosentase jumlah ibu yang memiliki tingkat 

pendidikan rendah dalam hali ini hanya menempuh pendidikan sampai 

jenjang SMP lebih banyak yaitu 41,7% dibandingkan dengan jumlah ibu 

yang memiliki tingkat pendidikan tinggi (jenjang  SMA sampai Perguruan 

Tinggi). Hasil analisis mengenai kemampuan ibu, didapatkan kemmapuan 

ibu dalam perwaatan ISPA pada balita di Dusun Lembahadi tahun 2008 

sebanyak 18 orqng (50%) mempunyai kemampuan yang kuran baik dalam 

perwatan ISPA. Dari hasil tersebut terlihat bahwa sebagian ibu memiliki 

kemampuan kurang baik dalam perawatan ISPA.  

Angka kematian dan angka kesakitan balita yang disebabkan oleh 

ISPA dapat diminimalisir jika upaya pencegahan dan penanganan ISPA 

berhasil dicapai sesuai dengan target yang telah ditentukan. Salah satu 

upaya tersebut adalah dalam hal penanganan pertama ISPA yang tentunya 
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dilaksanakan perawatan di rumah terlebih dahulu. Sebagian masyarakat 

dalam penanganan pertama ISPA tentunya sangat bervariasi yang didasari 

dengan adat istiadat di lingkungan sekitarnya seperti menggunakan obat-

obatan tradisional dan lain-lain. Selain itu juga penanganan pertama pada 

ISPA yang didasari oleh medis atau berdasarkan kesehatan.  

Desa Jipang merupakan salah satu desa yang terdapat di 

Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas dan termasuk dalam 

wilayah cakupan Puskesmas Karanglewas. Berdasarkan survey 

pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 4 Oktober tahun 2015 di Desa 

Jipang terdapat 108  kasus ISPA pada tahun 2014.  yang terdiri dari 127 

dialami oleh balita (38,25%) dan 205 dialami oleh anak-anak dan orang 

dewasa (61,75%). Penderita ISPA di desa Jipang 38,25% dialami oleh 

balita, maka dari itu ISPA cukup tinggi memegang peranan terhadap 

morbiditas pada balita yang berada di Desa Jipang.  

Puskesmas Karanglewas merupakan pelayanan kesehatan tingkat I 

yang meliputi beberapa desa. Masyarakat yang termasuk dalam 

Kecamatan Karanglewas memanfaatkan Puskesmas untuk pengobatan. 

Banyak orang tua yang membawa balitanya ke Puskesmas dengan 

berbagai penanganan pertama yang dilakukan dirumah.  

Dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang Hubungan tingkat pengetahuan keluarga terhadap 

penanganan pertama pada balita dengan ISPA di Puskemas Karanglewas 

Banyumas tahun 2016. 
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B. Rumusan Masalah  

Bagaimana hubungan tingkat pengetahuan keluarga terhadap penanganan 

pertama pada balita yang mengalami ISPA sebelum berobat ke Puskesmas 

Karanglewas tahun 2016 ? 

C.  Tujuan  

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan dan 

penanganan pertama yang dilakukan oleh keluarga terhadap balita 

yang mengalami ISPA di wilayah Puskesmas Karanglewas tahun 

2016 ? 

2. Tujuan Khusus  

a. Untuk mendeskripsikan karakteristik responden berdasarkan 

pendidikan, pekerjaan dan usia  pengetahuan terhadap penanganan 

pertama keluarga pada balita ISPA di Puskesmas Karanglewas 

Banyumas 

b. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh keluarga 

tentang  ISPA. 

c. Untuk mengetahui penanganan pertama yang dilakukan oleh 

keluarga terhadap balita yang mengalami ISPA.  

d. Untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan dan 

penanganan pertama yang dilakukan oleh keluarga terhadap balita 

yang mengalami ISPA. 
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D. Manfaat  

1. Bagi Peneliti  

Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan dan pengetahuan 

kepada peneliti bahwa penangan pertama yang dilakukan oleh keluarga 

tehadap balita yang mengalami ISPA sangat berpengaruh terhadap 

kesehatan balita.   

2. Bagi Pelayanan Kesehatan  

Pelayanan kesehatan dapat melakukan asuhan yang baik dan sistematis 

dalam penanganan ISPA pada balita, terutama dalam upaya preventif 

berupa sosialisasi terhadap masyarakat tentang ISPA dalam 

penanganan pertama harus lebih ditingkatkan 

3. Bagi Masyarakat  

Masyarakat mengetahui bahwa jika balitanya mengalami ISPA dapat 

dilakukan penanganan pertama supaya keadaan anak menjadi lebih 

baik dan terhindar dari tanda-tanda bahaya ISPA. Selain itu juga 

masyarakat mendapat wawasan tentang ISPA sehingga masyarakat 

bisa mengenali tanda-tanda ISPA, penyebab, penanganan dan 

pencegahannya.  
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E. Keaslian Penelitian   

1. Mistiani (2010) yang booerjudul “Pengaruh Pendidikan Ekonomi dan 

Pengetahuan Terhadap Pertolongan Pertama Ibu Pada Balita Infeksi 

Saluran Pernafasan Atas di Puskesmas Karanglewas Kabupaten 

Banyumas (2010) 

Hasil Penelitian ini : 

Perbedaan  : Penelitian Mistiani menggunakan teknik 

pengambilan sampel purposive sampling dengan variable terikatnya 

pertolongan pertama ibu pada balita Infeksi Saluran Pernafasan Atas 

sedangkan pada penelitian ini teknik pengambilan sampelnya 

menggunakan total sampling dan variable terikatnya penanganan 

pertama dan pengetahuan. 

Persamaan : Sama-sama menggunakan metode pendekatan 

crossectional  

2. Penelitian dilakukan oleh Marhamah yang berjudul faktor-faktor yang 

berhubungan dengan dengan kejadian ISPA pada anak Balita Di desa 

Bontongan Kabupaten Enrekang tahun 2012. Metode pada penelitian 

ini adalah observasional analitik dengan desain penelitian 

menggunakan cross sectional study. Populasi dan sample penelitian 

ini adalah seluruh balita yang berusia 12-59 bulan, analisis dilakukan 

dengan CI=95% serta menggunakan Uji Chi Square dengan a= 0,05. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ststus imunisasi (p=0,045), 

pemberian kapsul vitamin A (p=0,039) dan keberadaan anggota 
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keluarga yang merokok dalam rumah s(p=0,026) berhubungan dengan 

kejadian ISPA pada anak balita, sedangkan pengetahuan ibu (p=0.79) 

dan ventilasi rumah (p=0,826) 

3. Penelitian dilakukan oleh Tri Nurhidayati yang berjudul tingkat 

pengetahuan tentag ISPA Pada Balita Dan Sikap tentang pencegarian 

pengobatan di Wilayah Kerja Puskesmas Jogonalan I Kabupaten 

Klaten. Penelitian ini merupakan penelitian korelasi dengan 

pendekatan cross sectional. Sampel terdiri dari 50 responden dari 

seluruh orang tua balita diwilayah kerja puskesmas Jogonalan I 

Kabupaten Klaten. Instrument dalam penelitian inii menggunakan 

questione tang meliputi 3 aspek yaitu pengetahuan, sikap dan prilaku. 

Hasil pe nelitaina ini yang diperoleh dari chi square dengan tingkat 

kepercayaan 95% dadapatkan hasil hubungan pengetahuan dan 

prilaku (x2=8,665, df=3, p=0,001), hubungan antara sikap dengan 

prilaku (x2=8,665,df=3, p=0,034), dan uji statistic analisa regresi 

menghasilkan hubungan pengetahuan, sikap dengan prilaku (r 

square=14,9, p=0,002). 
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