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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia berkomitmen pada tahun 2015 menurunkan angka kematian 

dari 68 menjadi 23/1.000 kelahiran hidup dan angka kematian balita 97 

menurun sebesar 32/1.000 kelahiran hidup (Kementerian Kesehatan RI, 2010). 

Indikator yang digunakan Indonesia untuk melihat penurunan angka kematian 

anak adalah angka kematian balita, angka kematian bayi, dan angka cakupan 

imunisasi campak pada anak di bawah 1 tahun. Infeksi Saluran Pernapasan 

Akut (ISPA) merupakan salah satu penyakit menular dengan prevalensi tinggi 

di Indonesia terutama pada balita.  

Hidung sampai alveoli termasuk adneksanya (sinus, rongga telinga 

tengah dan pleura) merupakan saluran pernapasan, dan dikatakan mengalami 

ISPA apabila menyerang satu atau lebih dari saluran pernapasan tersebut 

(Kementerian Kesehatan RI, 2011). Menurut hasil Riset Kesehatan Dasar 

(Kementerian Kesehatan RI, 2013), berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan 

dan keluhan penduduk, period prevalence Infeksi Saluran Pernapasan Akut 

(ISPA) adalah sebesar 25 %. Nusa Tenggara Timur (41,7%), Papua (31,1%), 

Aceh (30,0%), Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur yang mempunyai 

kesamaan period prevalence yaitu sebesar 28,3% adalah 5 provinsi dengan 

ISPA tertinggi.  
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Berdasarkan usia, ISPA tertinggi dialami oleh kelompok usia 1-4 tahun 

sebesar 25,8%. Kematian ISPA pada balita terjadi apabila mencapai derajat 

ISPA berat (pneumonia). Beberapa kejadian ISPA pada balita tergolong ISPA 

dengan derajat ringan (non pneumonia) yang menyerang saluran pernapasan 

atas meliputi batuk pilek biasa (common cold), radang tenggorokan 

(pharyngitis), tonsillitis, dan infeksi telinga (otitis media). Terkait hal tersebut 

hasil Survei Kesehatan Nasional (Susenas) Jawa Timur 2013 (BPS Jatim, 

2014), menyatakan bahwa pilek (28,69%), batuk (28,05%), dan panas 

(26,70%) adalah keluhan kesehatan yang paling sering terjadi pada penduduk 

usia balita.  

Kondisi demikian akan menyebabkan kekambuhan atau berulang 

apabila balita berada pada kondisi yang rentan atau daya tahan tubuh lemah 

sehingga penyakit menjalar ke paru-paru. ISPA non pneumonia walaupun 

merupakan penyakit ringan, tetapi hal tersebut dapat menyebabkan komplikasi 

yaitu pneumonia. Pneumonia adalah salah satu penyakit yang sering 

menimbulkan kematian pada balita (kementerian kesehatan RI, 2011). Oleh 

karena itu, masyarakat seharusnya tidak meremehkan penyakit seperti ISPA 

non pneumonia. 

Apabila seorang balita mengalaminya secara berulang, hal tersebut 

dapat memperbesar peluang terjadinya komplikasi yang lebih berat. Rata-rata 

seorang anak mengalami ISPA 3-5 kali di wilayah pedesaan, sedangkan 

frekuensi ISPA 6-8 kali dialami oleh anak di wilayah perkotaan (Rahajoe dkk, 
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2010). Berdasarkan hasil penelitian Umrahwati dkk (2013), 50% dari kejadian 

ISPA merupakan frekuensi yang berulang. 

Pencegahan terjadinya ISPA berulang pada balita dapat dilakukan 

melalui kunjungan ke pelayanan kesehatan. Kunjungan ke pelayanan 

kesehatan hendaknya dilakukan mulai ketika ibu hamil. Hal itu dapat 

meminimalkan kelainan pada ibu dan juga calon anak.  

Pasca kelahiran, monitoring terhadap kondisi seorang anak hendaknya 

selalu dilakukan. Kegiatan demikian yaitu dengan memberikan pelayanan 

kesehatan neonatus, bayi, dan balita. Hal tersebut dapat mendeteksi kelainan 

atau masalah kesehatan sedini mungkin.  

Pelayanan kesehatan neonatal dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM). Pelayanan kesehatan 

pada bayi antara lain; pemberian imunisasi dasar lengkap, stimulasi deteksi 

intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK), pemberian vitamin A, konseling 

ASI eksklusif, pemberian makanan pendamping ASI, tanda- tanda sakit dan 

perawatan bayi di rumah menggunakan buku KIA, penanganan dan rujukan 

kasus bila perlu (Kementerian Kesehatan RI, 2010). Beberapa pelayanan 

kesehatan pada bayi dilakukan juga pada balita seperti SDIDTK dan 

pemberian vitamin A. Pelayanan pada balita sakit dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan Manajemen Terpadu Balita Sakit.  

Pelayanan kesehatan yang diberikan hendaknya sesuai standar oleh 

tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang dimaksud dalam hal ini adalah 

dokter spesialis anak, dokter, bidan dan perawat. Balita yang telah mendapat 
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pelayanan tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko kesakitan dan 

kematian. Selain itu, dengan melakukan akses ke pelayanan kesehatan sesuai 

anjuran juga bermanfaat bagi orang tua. Orang tua dapat mengetahui dan 

melakukan upaya pencegahan terhadap faktor risiko penyebab penyakit pada 

anak.  

Terutama terhadap ISPA yang notabene merupakan penyakit yang 

banyak dialami oleh usia balita. Upaya pencegahan ISPA telah dilakukan 

melalui beberapa program kesehatan, salah satunya dengan imunisasi. 

Berdasarkan hasil Riskesdas (Kementerian Kesehatan RI, 2013) Cakupan 

imunisasi lengkap menunjukkan peningkatan dari 41,6% (2007) menjadi 

59,2% (2013), tetapi masih dijumpai 32,1% melakukan imunisasi yang tidak 

lengkap, serta 8,7 % yang tidak pernah diimunisasi, dengan berbagai alasan 

seperti takut panas, sering sakit, keluarga tidak mengizinkan, tempat imunisasi 

jauh, tidak tahu tempat imunisasi, maupun  sibuk atau repot.  

Selain imunisasi, program pelayanan kesehatan yang diduga dapat 

mengurangi risiko kejadian ISPA adalah kunjungan neonatus (KN). Akan 

tetapi, kunjungan neonatus lengkap sampai dengan 28 hari hanya dilakukan 

oleh 39,3 % bayi lahir (Kementerian Kesehatan RI, 2013).  Kedua program 

tersebut dapat berjalan dengan baik, salah satunya ialah dukungan orang tua 

balita. Dukungan yang dilakukan adalah melalui partisipasi orang tua untuk 

berperilaku baik terhadap upaya pencegahan faktor risiko penyebab penyakit 

ISPA non pneumonia. 
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1.2 Identifikasi Penyebab Masalah 

Penyebab masalah masih tingginya kejadian ISPA adalah karena 

infeksi saluran pernapasan yang berulang. Seorang anak di wilayah perkotaan 

rata-rata mengalami frekuensi ISPA 6-8 kali dalam setahun (Rahajoe, dkk, 

2010). Penyakit terbesar di Kota Surabaya pada tahun 2012 dan 2013 adalah 

penyakit saluran pernapasan bagian atas yang merupakan golongan ISPA non 

pneumonia. Persentase penyakit tersebut di tahun 2012 dan 2013 berturut-

turut adalah 39,70% (Dinas Kesehatan Surabaya, 2012). serta 39,24% (Dinas 

Kesehatan Surabaya, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surabaya 
Gambar 1.1 10 penyakit terbanyak periode Januari-Mei 2014 di Surabaya 
 

Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2014 karena pada diagram 

lingkaran di atas menggambarkan bahwa sebanyak 41% warga Surabaya 
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mengalami penyakit saluran pernapasan bagian atas periode Januari-Mei 2014. 

peringkat kedua penyakit terbanyak adalah pada sistem otot dan jaringan 

pengikat sebesar 12%.  

Kecamatan Asemrowo merupakan kecamatan yang mempunyai 

prevalensi ISPA tertinggi di Surabaya pada tahun 2012 yaitu sebesar 47,71% 

dengan rincian jumlah penduduk sebanyak 39.659 dan jumlah penderita ISPA 

sebanyak 18.923 (BPS, 2012 dalam Rastanti, 2012). Angka tersebut dapat 

berkurang apabila dilakukan tindakan pencegahan seperti akses ke pelayanan 

kesehatan sejak usia 0-28 hari (kunjungan neonatus) dan imunisasi. Bayi yang 

melakukan kunjungan neonatus akan mendapat pemeriksaan oleh tenaga 

kesehatan yang membantu orang tua dalam mengurangi risiko terjadinya ISPA 

non pneumonia berulang seperti tindakan pemberian konseling ASI. 

Selain itu, program imunisasi dapat mencegah beberapa penyakit yang 

dapat memperberat ISPA non pneumonia. Faktanya, pata tahun 2013 cakupan 

kedua program tersebut di Puskesmas Asemrowo tergolong rendah jika 

dibandingkan dengan cakupan kunjungan neonatus lengkap dan imunisasi di 

Kota Surabaya yaitu sebesar 97,56% serta lebih dari 80% (Dinas Kesehatan 

Surabaya, 2013). Cakupan kunjungan neonatus lengkap di Puskesmas 

Asemrowo menurun dari tahun 2012 ke tahun 2013 yaitu 78,89% (Dinas 

Kesehatan Surabaya, 2012) menjadi 67,69% (Dinas Kesehatan Surabaya, 

2013).  

Cakupan imunisasi di Puskesmas Asemrowo pada tahun 2013 adalah 

sebagai berikut DPT 1 + HB 1 (76,68%), DPT 3 + HB 3 (77,32%), campak 
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(76, 80%), BCG (77,69%), dan polio 4 (73,72%) (Dinas Kesehatan Surabaya, 

2013). Kondisi demikian terkait dengan perilaku orang tua balita terutama ibu 

karena terkait dengan pengasuhan dan pengambilan keputusan, sehingga 

apabila perilaku ibu kurang baik dalam hal kesehatan, maka akan berdampak 

pada sang balita. Penilaian cakupan imunisasi dapat mendekati perkiraan 

“valid immunization” apabila dilakukan pada usia 12-24. Selain itu, pada usia 

tersebut daya tahan tubuh masih rentan terhadap timbulnya penyakit. 

 

1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah 

1.3.1 Pembatasan Masalah 

Terdapat banyak faktor risiko terjadinya ISPA non pneumonia 

seperti status gizi, BBLR, pemberian ASI, polusi udara dan sebagainya. 

Namun karena keterbasan peneliti, terdapat pembatasan masalah yaitu 

pada variabel yang diteliti. Variabel yang diteliti antara lain kunjungan 

neonatus lengkap, imunisasi dasar lengkap dan perilaku ibu mencakup 

pengetahuan, sikap serta tindakan terhadap upaya pencegahan ISPA.  

1.3.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah ada hubungan antara kunjungan neonatus lengkap dengan 

kejadian ISPA non pneumonia berulang pada balita usia 12-24 bulan 

di wilayah kerja Puskesmas Asemrowo Surabaya 2015?  

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN ANTARA KUNJUNGAN.... MUTHMAINNAH WINDAWATI



8 
 

 

2. Apakah ada hubungan antara imunisasi dasar lengkap dengan kejadian 

ISPA non pneumonia berulang pada balita usia 12-24 bulan di wilayah 

kerja Puskesmas Asemrowo Surabaya 2015?  

3. Apakah ada hubungan antara perilaku ibu mencakup pengetahuan, 

sikap dan tindakan terhadap upaya pencegahan ISPA dengan kejadian 

ISPA non pneumonia berulang pada balita usia 12-24 bulan di wilayah 

kerja Puskesmas Asemrowo Surabaya 2015?  

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan umum 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan 

antara kunjungan neonatus lengkap, imunisasi dasar lengkap dan perilaku 

ibu mencakup pengetahuan, sikap serta tindakan terhadap upaya 

pencegahan ISPA dengan kejadian ISPA non pneumonia berulang pada 

balita usia 12-24 bulan di wilayah kerja Puskesmas Asemrowo Surabaya 

2015. 

1.4.2 Tujuan khusus 

1. Mendeskripsikan kejadian ISPA non pneumonia berulang pada balita 

usia 12-24 bulan di wilayah kerja Puskesmas Asemrowo Surabaya 

2015 berdasarkan karekteristik bayi yang meliputi usia dan jenis 

kelamin serta karekteristik ibu yaitu usia, pendidikan, pekerjaan. 

2. Mendeskripsikan kejadian ISPA non pneumonia berulang pada balita 

usia 12-24 bulan di wilayah kerja Puskesmas Asemrowo Surabaya 
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2015 menurut kelengkapan kunjungan neonatus, imunisasi dasar 

lengkap dan perilaku ibu mencakup pengetahuan, sikap serta tindakan 

terhadap upaya pencegahan ISPA. 

3. Menganalisis hubungan antara kunjungan neonatus lengkap dengan 

ISPA non pneumonia berulang pada balita usia 12-24 bulan di wilayah 

kerja Puskesmas Asemrowo Surabaya 2015.  

4. Menganalisis hubungan antara imunisasi dasar lengkap dengan ISPA 

non pneumonia berulang pada balita usia 12-24 bulan di wilayah kerja 

Puskesmas Asemrowo Surabaya 2015.  

5. Menganalisis hubungan perilaku ibu mencakup pengetahuan, sikap 

serta tindakan terhadap upaya pencegahan ISPA dengan ISPA non 

pneumonia berulang pada balita usia 12-24 bulan di wilayah kerja 

Puskesmas Asemrowo Surabaya 2015.  

1.4.2 Manfaat penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan 

tentang epidemiologi ISPA. 

1. Manfaat bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

pembelajaran dan menambah pengetahuan, wawasan, serta 

pengalaman dalam penelitian epidemiologi ISPA. 
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2. Manfaat bagi Fakultas 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau 

masukan dalam ilmu pengetahuan mengenai bidang epidemiologi 

ISPA. 

3. Manfaat bagi masyarakat 

Memberikan informasi terkait risiko yang menjadi penyebab 

kejadian ISPA non pneumonia berulang pada balita. 
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Indonesia berkomitmen pada tahun 2015 menurunkan angka kematian 

dari 68 menjadi 23/1.000 kelahiran hidup dan angka kematian balita 97 

menurun sebesar 32/1.000 kelahiran hidup (Kementerian Kesehatan RI, 2010). 

Indikator yang digunakan Indonesia untuk melihat penurunan angka kematian 

anak adalah angka kematian balita, angka kematian bayi, dan angka cakupan 

imunisasi campak pada anak di bawah 1 tahun. Infeksi Saluran Pernapasan 

Akut (ISPA) merupakan salah satu penyakit menular dengan prevalensi tinggi 

di Indonesia terutama pada balita.  

Hidung sampai alveoli termasuk adneksanya (sinus, rongga telinga 

tengah dan pleura) merupakan saluran pernapasan, dan dikatakan mengalami 

ISPA apabila menyerang satu atau lebih dari saluran pernapasan tersebut 

(Kementerian Kesehatan RI, 2011). Menurut hasil Riset Kesehatan Dasar 

(Kementerian Kesehatan RI, 2013), berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan 

dan keluhan penduduk, period prevalence Infeksi Saluran Pernapasan Akut 

(ISPA) adalah sebesar 25 %. Nusa Tenggara Timur (41,7%), Papua (31,1%), 

Aceh (30,0%), Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur yang mempunyai 

kesamaan period prevalence yaitu sebesar 28,3% adalah 5 provinsi dengan 

ISPA tertinggi.  
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Berdasarkan usia, ISPA tertinggi dialami oleh kelompok usia 1-4 tahun 

sebesar 25,8%. Kematian ISPA pada balita terjadi apabila mencapai derajat 

ISPA berat (pneumonia). Beberapa kejadian ISPA pada balita tergolong ISPA 

dengan derajat ringan (non pneumonia) yang menyerang saluran pernapasan 

atas meliputi batuk pilek biasa (common cold), radang tenggorokan 

(pharyngitis), tonsillitis, dan infeksi telinga (otitis media). Terkait hal tersebut 

hasil Survei Kesehatan Nasional (Susenas) Jawa Timur 2013 (BPS Jatim, 

2014), menyatakan bahwa pilek (28,69%), batuk (28,05%), dan panas 

(26,70%) adalah keluhan kesehatan yang paling sering terjadi pada penduduk 

usia balita.  

Kondisi demikian akan menyebabkan kekambuhan atau berulang 

apabila balita berada pada kondisi yang rentan atau daya tahan tubuh lemah 

sehingga penyakit menjalar ke paru-paru. ISPA non pneumonia walaupun 

merupakan penyakit ringan, tetapi hal tersebut dapat menyebabkan komplikasi 

yaitu pneumonia. Pneumonia adalah salah satu penyakit yang sering 

menimbulkan kematian pada balita (kementerian kesehatan RI, 2011). Oleh 

karena itu, masyarakat seharusnya tidak meremehkan penyakit seperti ISPA 

non pneumonia. 

Apabila seorang balita mengalaminya secara berulang, hal tersebut 

dapat memperbesar peluang terjadinya komplikasi yang lebih berat. Rata-rata 

seorang anak mengalami ISPA 3-5 kali di wilayah pedesaan, sedangkan 

frekuensi ISPA 6-8 kali dialami oleh anak di wilayah perkotaan (Rahajoe dkk, 
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2010). Berdasarkan hasil penelitian Umrahwati dkk (2013), 50% dari kejadian 

ISPA merupakan frekuensi yang berulang. 

Pencegahan terjadinya ISPA berulang pada balita dapat dilakukan 

melalui kunjungan ke pelayanan kesehatan. Kunjungan ke pelayanan 

kesehatan hendaknya dilakukan mulai ketika ibu hamil. Hal itu dapat 

meminimalkan kelainan pada ibu dan juga calon anak.  

Pasca kelahiran, monitoring terhadap kondisi seorang anak hendaknya 

selalu dilakukan. Kegiatan demikian yaitu dengan memberikan pelayanan 

kesehatan neonatus, bayi, dan balita. Hal tersebut dapat mendeteksi kelainan 

atau masalah kesehatan sedini mungkin.  

Pelayanan kesehatan neonatal dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM). Pelayanan kesehatan 

pada bayi antara lain; pemberian imunisasi dasar lengkap, stimulasi deteksi 

intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK), pemberian vitamin A, konseling 

ASI eksklusif, pemberian makanan pendamping ASI, tanda- tanda sakit dan 

perawatan bayi di rumah menggunakan buku KIA, penanganan dan rujukan 

kasus bila perlu (Kementerian Kesehatan RI, 2010). Beberapa pelayanan 

kesehatan pada bayi dilakukan juga pada balita seperti SDIDTK dan 

pemberian vitamin A. Pelayanan pada balita sakit dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan Manajemen Terpadu Balita Sakit.  

Pelayanan kesehatan yang diberikan hendaknya sesuai standar oleh 

tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang dimaksud dalam hal ini adalah 

dokter spesialis anak, dokter, bidan dan perawat. Balita yang telah mendapat 
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pelayanan tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko kesakitan dan 

kematian. Selain itu, dengan melakukan akses ke pelayanan kesehatan sesuai 

anjuran juga bermanfaat bagi orang tua. Orang tua dapat mengetahui dan 

melakukan upaya pencegahan terhadap faktor risiko penyebab penyakit pada 

anak.  

Terutama terhadap ISPA yang notabene merupakan penyakit yang 

banyak dialami oleh usia balita. Upaya pencegahan ISPA telah dilakukan 

melalui beberapa program kesehatan, salah satunya dengan imunisasi. 

Berdasarkan hasil Riskesdas (Kementerian Kesehatan RI, 2013) Cakupan 

imunisasi lengkap menunjukkan peningkatan dari 41,6% (2007) menjadi 

59,2% (2013), tetapi masih dijumpai 32,1% melakukan imunisasi yang tidak 

lengkap, serta 8,7 % yang tidak pernah diimunisasi, dengan berbagai alasan 

seperti takut panas, sering sakit, keluarga tidak mengizinkan, tempat imunisasi 

jauh, tidak tahu tempat imunisasi, maupun  sibuk atau repot.  

Selain imunisasi, program pelayanan kesehatan yang diduga dapat 

mengurangi risiko kejadian ISPA adalah kunjungan neonatus (KN). Akan 

tetapi, kunjungan neonatus lengkap sampai dengan 28 hari hanya dilakukan 

oleh 39,3 % bayi lahir (Kementerian Kesehatan RI, 2013).  Kedua program 

tersebut dapat berjalan dengan baik, salah satunya ialah dukungan orang tua 

balita. Dukungan yang dilakukan adalah melalui partisipasi orang tua untuk 

berperilaku baik terhadap upaya pencegahan faktor risiko penyebab penyakit 

ISPA non pneumonia. 
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1.2 Identifikasi Penyebab Masalah 

Penyebab masalah masih tingginya kejadian ISPA adalah karena 
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penyakit saluran pernapasan bagian atas yang merupakan golongan ISPA non 

pneumonia. Persentase penyakit tersebut di tahun 2012 dan 2013 berturut-

turut adalah 39,70% (Dinas Kesehatan Surabaya, 2012). serta 39,24% (Dinas 

Kesehatan Surabaya, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surabaya 
Gambar 1.1 10 penyakit terbanyak periode Januari-Mei 2014 di Surabaya 
 

Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2014 karena pada diagram 

lingkaran di atas menggambarkan bahwa sebanyak 41% warga Surabaya 
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mengalami penyakit saluran pernapasan bagian atas periode Januari-Mei 2014. 

peringkat kedua penyakit terbanyak adalah pada sistem otot dan jaringan 

pengikat sebesar 12%.  

Kecamatan Asemrowo merupakan kecamatan yang mempunyai 

prevalensi ISPA tertinggi di Surabaya pada tahun 2012 yaitu sebesar 47,71% 

dengan rincian jumlah penduduk sebanyak 39.659 dan jumlah penderita ISPA 

sebanyak 18.923 (BPS, 2012 dalam Rastanti, 2012). Angka tersebut dapat 

berkurang apabila dilakukan tindakan pencegahan seperti akses ke pelayanan 

kesehatan sejak usia 0-28 hari (kunjungan neonatus) dan imunisasi. Bayi yang 

melakukan kunjungan neonatus akan mendapat pemeriksaan oleh tenaga 

kesehatan yang membantu orang tua dalam mengurangi risiko terjadinya ISPA 

non pneumonia berulang seperti tindakan pemberian konseling ASI. 

Selain itu, program imunisasi dapat mencegah beberapa penyakit yang 

dapat memperberat ISPA non pneumonia. Faktanya, pata tahun 2013 cakupan 

kedua program tersebut di Puskesmas Asemrowo tergolong rendah jika 

dibandingkan dengan cakupan kunjungan neonatus lengkap dan imunisasi di 

Kota Surabaya yaitu sebesar 97,56% serta lebih dari 80% (Dinas Kesehatan 

Surabaya, 2013). Cakupan kunjungan neonatus lengkap di Puskesmas 

Asemrowo menurun dari tahun 2012 ke tahun 2013 yaitu 78,89% (Dinas 

Kesehatan Surabaya, 2012) menjadi 67,69% (Dinas Kesehatan Surabaya, 

2013).  

Cakupan imunisasi di Puskesmas Asemrowo pada tahun 2013 adalah 

sebagai berikut DPT 1 + HB 1 (76,68%), DPT 3 + HB 3 (77,32%), campak 
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(76, 80%), BCG (77,69%), dan polio 4 (73,72%) (Dinas Kesehatan Surabaya, 

2013). Kondisi demikian terkait dengan perilaku orang tua balita terutama ibu 

karena terkait dengan pengasuhan dan pengambilan keputusan, sehingga 

apabila perilaku ibu kurang baik dalam hal kesehatan, maka akan berdampak 

pada sang balita. Penilaian cakupan imunisasi dapat mendekati perkiraan 

“valid immunization” apabila dilakukan pada usia 12-24. Selain itu, pada usia 

tersebut daya tahan tubuh masih rentan terhadap timbulnya penyakit. 

 

1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah 

1.3.1 Pembatasan Masalah 

Terdapat banyak faktor risiko terjadinya ISPA non pneumonia 

seperti status gizi, BBLR, pemberian ASI, polusi udara dan sebagainya. 

Namun karena keterbasan peneliti, terdapat pembatasan masalah yaitu 

pada variabel yang diteliti. Variabel yang diteliti antara lain kunjungan 

neonatus lengkap, imunisasi dasar lengkap dan perilaku ibu mencakup 

pengetahuan, sikap serta tindakan terhadap upaya pencegahan ISPA.  

1.3.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah ada hubungan antara kunjungan neonatus lengkap dengan 

kejadian ISPA non pneumonia berulang pada balita usia 12-24 bulan 

di wilayah kerja Puskesmas Asemrowo Surabaya 2015?  
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2. Apakah ada hubungan antara imunisasi dasar lengkap dengan kejadian 

ISPA non pneumonia berulang pada balita usia 12-24 bulan di wilayah 

kerja Puskesmas Asemrowo Surabaya 2015?  

3. Apakah ada hubungan antara perilaku ibu mencakup pengetahuan, 

sikap dan tindakan terhadap upaya pencegahan ISPA dengan kejadian 

ISPA non pneumonia berulang pada balita usia 12-24 bulan di wilayah 

kerja Puskesmas Asemrowo Surabaya 2015?  

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan umum 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan 

antara kunjungan neonatus lengkap, imunisasi dasar lengkap dan perilaku 

ibu mencakup pengetahuan, sikap serta tindakan terhadap upaya 

pencegahan ISPA dengan kejadian ISPA non pneumonia berulang pada 

balita usia 12-24 bulan di wilayah kerja Puskesmas Asemrowo Surabaya 

2015. 

1.4.2 Tujuan khusus 

1. Mendeskripsikan kejadian ISPA non pneumonia berulang pada balita 

usia 12-24 bulan di wilayah kerja Puskesmas Asemrowo Surabaya 

2015 berdasarkan karekteristik bayi yang meliputi usia dan jenis 

kelamin serta karekteristik ibu yaitu usia, pendidikan, pekerjaan. 

2. Mendeskripsikan kejadian ISPA non pneumonia berulang pada balita 

usia 12-24 bulan di wilayah kerja Puskesmas Asemrowo Surabaya 
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2015 menurut kelengkapan kunjungan neonatus, imunisasi dasar 

lengkap dan perilaku ibu mencakup pengetahuan, sikap serta tindakan 

terhadap upaya pencegahan ISPA. 

3. Menganalisis hubungan antara kunjungan neonatus lengkap dengan 

ISPA non pneumonia berulang pada balita usia 12-24 bulan di wilayah 

kerja Puskesmas Asemrowo Surabaya 2015.  

4. Menganalisis hubungan antara imunisasi dasar lengkap dengan ISPA 

non pneumonia berulang pada balita usia 12-24 bulan di wilayah kerja 

Puskesmas Asemrowo Surabaya 2015.  

5. Menganalisis hubungan perilaku ibu mencakup pengetahuan, sikap 

serta tindakan terhadap upaya pencegahan ISPA dengan ISPA non 

pneumonia berulang pada balita usia 12-24 bulan di wilayah kerja 

Puskesmas Asemrowo Surabaya 2015.  

1.4.2 Manfaat penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan 

tentang epidemiologi ISPA. 

1. Manfaat bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

pembelajaran dan menambah pengetahuan, wawasan, serta 

pengalaman dalam penelitian epidemiologi ISPA. 
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2. Manfaat bagi Fakultas 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau 

masukan dalam ilmu pengetahuan mengenai bidang epidemiologi 

ISPA. 

3. Manfaat bagi masyarakat 

Memberikan informasi terkait risiko yang menjadi penyebab 

kejadian ISPA non pneumonia berulang pada balita. 
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