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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 LATAR  BELAKANG 

Kebiasaan hidup bersih penting untuk diajarkan pada anak-anak 

mulai usia satu sampai lima tahun, mengingat kondisi daya tahan tubuh 

yang masih belum berkembang dengan baik sehingga mudah terserang 

penyakit yang disebabkan infeksi organisme pathogen (Danusantoso, 

2012). Menurut UU (2009) no 36 Tentang  Kesehatan,  “Kesehatan  adalah  

Hak  Asasi  Manusia  dan  salah  satu  unsur  kesejahteraan  yang  harus  

diwujudkan  sesuai  dengan  cita-cita  bangsa  Indonesia”,  serta  pada  

pasal  1 ayat 1 menyatakan kesehatan  merupakan  faktor  terpenting  bagi  

manusia  untuk  dapat  hidup  produktif  secara  sosial  dan  ekonomi.  

  Konsep “sehat” menurut Word Health Organization (WHO, 2014) 

merumuskan dalam cakupan yang sangat luas yaitu keadaan yang 

sempurna baik fisik, mental maupun sosial, tidak hanya terbebas dari 

penyakit atau kelemahan/cacat. Sehat yaitu kondisi yang sempurna dan 

bebas dari penyakit sehingga dapat melakukan aktifitas dengan baik 

(Potter & Perry, 2005). Dalam kegiatan sehari-hari ketika seseorang tidak 

bisa melakukan aktifitas maka orang tersebut dalam keadaan sakit. 

Riskesdas (2013) menghasilkan peta masalah kesehatan dan 

kecenderungannya dari bayi lahir hingga dewasa, misalnya prevalansi gizi 

kurang baik pada balita memberikan gambaran fluktuatif dari 17,9 persen 

(2010) kemudian meningkat menjadi 19,6 persen (2013). Dua provinsi 
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yang prevelensinya sangat tinggi (>30%) adalah NTT diikuti Papua Barat. 

Dan untuk cakupan imunisasi dasar lengkap semakin meningkat jika 

dibandingkan tahun 2007-2013 yaitu menjadi 58,9 persen di tahun 2013. 

Persentase tertinggi di Yogyakarta (81,3%) dan terendah di Papua 

(29,2%). 

 Berdasarkan Daftar Tabulasi Dasar (DTD) menunjukkan bahwa 

ada 291.356 kasus ISPA yaitu laki-laki dengan 147.410 kasus dan 

perempuan dengan 143.946 kasus dan untuk pasien rawat inap yaitu laki-

laki dengan kasus 9.737 dan perempuan 8.181 kasus yang meninggal ada 

589 pasien dengan presentase 3,29% dengan jumlah kasus yang ditemukan 

291.356 kasus dan jumlah kunjungan rawat jalan sebanyak 433.354 kasus 

(Kementrian Kesehatan, 2011). Menurut data Riset Kesehatan Dasar 

(2013), period prevalience ISPA berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan 

dan keluhan penduduk adalah (25,0%) tidak jauh berbeda dengan 2007 

sebanyak (25,5%). Lima provinsi dengan ISPA tertinggi adalah Nusa 

Tenggara Timur (41,7%), Papua (31,1%), Aceh (30,0%), Nusa Tenggara 

Barat (28,3%), dan Jawa Timur (28,3). Menurut Riskesdas (2013) 

karakteristik penduduk dengan ISPA yang tertinggi terjadi pada kelompok 

umur 1-5 tahun (25,8%), umur 5-14 tahun (15,4%), umur 15-24 tahun  

(10,4%), umur 25-34 tahun (11,1%). 

Infeksi saluran pernapasan atas merupakan radang akut yang terjadi 

pada saluran napas atas maupun bawah yang disebabkan oleh infeksi 

bakteri, reketsia, dan virus dengan menyerang hidung, trakea atau paru-
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paru. Masuknya (bakteri, reketsia, virus) kedalam saluran pernapasan dan 

menimbulkan gejala penyakit dan berlangsung hingga 14 hari 

(Wijayaningsih, 2013). ISPA dapat dicegah dengan mengetahui penyakit 

ISPA, mengatur pola makan, menciptakan lingkungan yang nyaman, dan 

menghindar faktor pencetus (Andarmoyo, 2012). Perilaku hidup bersih 

dan sehat dimulai dengan menjaga kebersihan diri sendiri yaitu dengan 

mencuci tangan setelah melakukan aktifitas, mandi minimal tiga kali 

sehari, memperhatikan rumah sehat, desa sehat dan lingkungan yang sehat. 

Menurut Kementrian Kesehatan RI (2012) dan Departemen Kesehatan 

(2004) faktor resiko terjadinya ISPA secara umum yaitu faktor individu 

anak, faktor perilaku, faktor lingkungan. Faktor individu anak meliputi 

usia anak, status gizi, status imunisasi. Faktor perilaku meliputi perilaku 

pencegahan dan penanggulangan pada ISPA dan pengetahuan orang tua 

dalam pencegahan ISPA. Faktor lingkungan meliputi kepadatan hunian, 

ventilasi, dan pencemaran udara didalam rumah.  

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Lentera Harapan (SPH) Mamit, 

Tolikara. Alasan peneliti melakukan penelitian di SPH guna berjalannya 

penelitian secara efisien; seperti mudah dijangkau, bahasa yang digunakan 

oleh para siswa/i yaitu bahasa Indonesia. Sehingga, peneliti dan responden 

mudah untuk berkomunikasi.  

 Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di Klinik 

Siloam Mamit dan Puskesmas Tolikara yang merupakan akses pelayanan 

kesehatan di kawasan Mamit didapatkan hasil data kejadian Infeksi 
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Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada tahun 2016-2017 menduduki posisi 

paling atas setiap bulannya. Rata-rata jumlah pasien yang datang perhari 

nya kurang lebih sebanyak tiga puluh pasien dengan mayoritas keluhan 

batuk dan pilek, kisaran usia satu sampai enam puluh tahun. Peneliti akan 

meneliti faktor individu anak, faktor perilaku, faktor lingkungan. Melihat 

fenomenologi yang ada peneliti tertarik untuk mengetahui “GAMBARAN 

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEJADIAN INFEKSI SALURAN 

PERNAPASAN ATAS (ISPA) DI SEKOLAH LENTERA HARAPAN 

MAMIT, TOLIKARA”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dengan 

menjelaskan beberapa faktor pendukung kejadian ISPA, perumusan 

masalah yang didapat adalah mencari tahu apa saja faktor-faktor yang 

memengaruhi kejadian ISPA di Sekolah Lentera Harapan Mamit. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

 Penelitian ini untuk mengetahui gambaran faktor-faktor yang 

memengaruhi kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Atas di Sekolah 

Lentera Harapan Mamit, Tolikara. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a) Mengetahui gambaran faktor individu (usia, status imunisasi, dan 

status gizi) anak dengan kejadian ISPA di Sekolah Lentera Harapan 

Mamit,Tolikara 
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b) Mengetahui gambaran faktor lingkungan (ventilasi, kepadatan hunian, 

pencemaran udara didalam rumah) dengan kejadian ISPA di Sekolah 

Lentera Harapan Mamit, Tolikara 

c) Mengetahui gambaran faktor perilaku (pencegahan dan 

penanggulangan) dengan kejadian ISPA di Sekolah Lentera Harapan 

Mamit, Tolikara 

1.4 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan masalah dan fenomena yang diperoleh, maka 

pertanyaan penelitian yaitu “ Bagaimana gambaran faktor-faktor yang 

memengaruhi kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut di Sekolah 

Lentera Harapan Mamit, Tolikara” 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1   Bagi Sekolah Lentera Harapan Mamit, Tolikara :  

Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor apa 

saja yang mempengaruhi kejadian ISPA di Sekolah Lentera Harapan 

Papua. 

1.5.2 Bagi Masyarakat 

Penelitian ini bisa memberikan bukti dan wawasan kepada 

masyarakat mamit untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kejadian ISPA. 
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1.5.3 Bagi Peneliti : 

Penelitian ini membantu peneliti dalam memberikan jawaban 

beserta bukti dari pertanyaan seputar faktor-faktor yang memengaruhi 

kejadian ISPA serta memberikan pengetahuan baru terhadap peneliti.  

 




