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Abstract 

ISPA is a disease that attacks the respiratory tract both the upper and lower 
respiratory tract which can cause various spectrums of diseases from mild infections 
to severe and deadly diseases. At Air Molek Health Center work place in Candirejo 
village, ISPA in infants is very high and that rank get first number from 2017 to 2018. 
This study aims to determine the factors associated with ISPA in toddlers in 
Candirejo village, At Air Molek Health Care Work Place, Indragiri Hulu Regency in 
2019. This research is a quantitative, with cross sectional design conducted at 
Puskesmas Air Molek on May 20 to June 21, 2019.  The population in this study was 
father or mother who had toddlers totaling 120 people. Data collection using 
questionnaire sheets and observation. The results of the chi square test with Pvalue 
<0.05 prove that there is a relationship between smoking habits, occupancy density, 
home ventilation and lighting conditions with ARI in infants. And it is recommended 
that people increase their knowledge about the importance of healthy living and apply 
a healthier quality of their life patterns, and always to pay attand the cleanliness of 
their living environment, so they can to avoid the risk of disease occurring in their 
environment. 
Keywords: ISPA, smoking ,the density of residental homes, home ventilation, lighting 
conditions  

 
PENDAHULUAN 

Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) merupakan infeksi pada saluran 

pernapasan baik saluran pernapasan atas atau bawah yang dapat 
menyebabkan berbagai spektrum penyakit dari infeksi ringan sampai 

penyakit yang parah dan mematikan. ISPA sering dijumpai di negara-negara 
berkembang. Di Bali, ISPA merupakan penyakit tersering dan menempati 
posisi pertama sepuluh besar penyakit tertinggi yang tercatat  di puskesmas 

[1]. 
Salah satu faktor resiko ISPA yaitu keadaan lingkungan tempat tinggal 
Polutan lingkungan dapat mengiritasi mukosa saluran nafas sehingga 

memudahkan terjadinya infeksi di saluran nafas. Pada balita  yang tinggal 
di rumah berventilasi baik, insiden ISPA lebih rendah dibanding balita yang 

tinggal di rumah berventilasi buruk. Selain itu, pajanan suhu dingin juga 
menjadi salah satu faktor resiko ISPA. Curah hujan yang berlebihan akan 
membuat rumah menjadi lembab yang menjadi faktor untuk peningkatan 

penyakit ISPA [3]. 
Hasil penelitian Ningrum (2015) menjelaskan bahwa terdapat hubungan 
antara sanitasi fisik  rumah dengan kejadian ISPA pada Balita. sanitasi 

rumah secara fisik yang memiliki hubungan dengan kejadian ISPA pada 
balita meliputi : Kepadatan hunian dan ventilasi yang artinya kepadatan 

hunian rumah tidak memenuhi syarat mempunyai resiko 6,234 untuk 
balita mengalami ISPA dibandingkan dengan rumah  yang memiliki 
kepadatan hunian rumah yang memenuhi syarat  dengan 8m2 dihuni oleh 1 

orang dewasa dan ventilasi rumah yang tidak memenuhi syarat  mempunyai 
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resiko 9,846 untuk balita mengalami ISPA dibandingkan dengan responden 

yang memiliki ventilasi rumah yang memenuhi syarat yaitu 10% dari luas 
lantai [4]. 

Kebiasaan kepala keluarga yang merokok didalam rumah juga berdampak 
negatif bagi anggota keluarga lainnya. Diperkirakan sejumlah 1,1 miliar 
perokok  di dunia beumur diatas 15 tahun sepertiga dari total penduduk 

dunia. Asap rokok mengandung ribuan bahan kimia beracun dan bahan-
bahan yang dapat menimbulkan kanker (karsinogen), bahan berbahaya 

yang terkandung dalam rokok juga bukan hanya berbahaya pada orang 
merokok, namun juga berbahaya bagi orang yang ada di sekitarnya yang 
tidak merokok seperti anak bayi, anak-anak dan ibu-ibu yang menjadi 

perokok pasif dan mempunyai resiko lebih tinggi unytuk menderita ISPA [5]. 
Menurut WHO Sampai saat ini ISPA masih menjadi masalah kesehatan 
dunia karena dapat mengakibatkan kematian pada balita, di New York 

jumlah penderita penyakit ISPA sebesar 48.325 balita dan memperkirakan 
di negara berkembang berkisar 30-70 kali lebih tinggi dibandingkan negara 

maju dan diduga 20% dari bayi yang lahir di negara berkembang gagal 
mencapai usia 5 tahun dan 26-30% dari kematian balita disebabkan oleh 
ISPA [6]. 

Berdasarkan data Laporan Rutin Subdit ISPA Tahun 2017, insiden (per 
1000 balita) di Indonesia sebesar 20,54%. Untuk cakupan penemuan 

pneumonia balita tidak mengalami perkembangan yaitu berkisar antara 
20%-30%. Peningkatan cakupan pada tahun 2015 – 2017 dikarenakan 
adanya perubahan angka perkiraan kasus dari 10% menjadi 3,55%, selain 

itu ada peningkatan dalam kelengkapan pelaporan dari 91,91% pada tahun 
2015 menjadi 94,12% pada tahun 2016 dan 97,30% pada tahun 2017 [6]. 
Berdasarkan Profil Dinas Kesehatan Riau Tahun 2016, penyakit ISPA 

menempati peringkat pertama dalam 10 penyakit tertinggi yang berada di 
Provinsi Riau yaitu dengan jumlah 138.136 kasus (34,73%) disusul oleh 

Hipertensi Esensial Peimer dengan 48.685 kasus (12,26%) dan disusul lagi 
dengan penyakit Gastritis dan duodentis dengan jumlah 41.823 kasus [7]. 
Persentase 10 Penyakit Terbesar di Puskesmas Kabupaten Indragiri Hulu 

yaitu ISPA. Angka kesakitan atau Morbiditas yang berasal dari sarana 
kesehatan (facility based data) yang mana data ini di peroleh dari Sistem 

Pencatatan dan Pelaporan Terpadu puskesmas ( SP2TP)  pada tahun 2017 
menempatkan pasien terbanyak kasus baru dengan penyakit ISPA sebanyak 
46.2% [6]. 

Di Wilayah Kerja Puskesmas Air Molek permasalahan kasus ISPA pada 
balita sangat tinggi. Tercatat kasus ISPA pada balita terdapat diurutan 
pertama pada 10 penyakit tertinggi dari tahun 2017 sampai 2018 dengan 

jumlah kasus ditahun 2017 sebanyak  892  kasus dan pada tahun 2018 
masih tetap menempati urutan pertama dengan jumlah 732 kasus. Dari 8 

Desa dan 5 Kelurahan di Wilayah Kerja Puskesmas Air Molek kasus ISPA 
tertinggi terdapat di Desa Candirejo dan juga selalu menempati urutan 
pertama dari tahun 2017 sebanyak 196 kasus dan pada tahun 2018 

sebanyak 154 kasus. Berdasarkan survey awal yang dilakukan di wilayah 
kerja UPTD Puskesmas Air Molek, diperoleh informasi dari 10 orang kepala 
keluarga yang memiliki balita di Desa Candirejo, sebanyak 8 orang kepala 

keluarga yang memiliki balita tidak memiliki ventilasi dan kepadatan hunian 
yang tidak sesuai dengan standar rumah sehat, kelembapan dan 

pencahayaan yang kurang baik, masih ada anggota keluarga yang merokok 
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di dalam rumah dan diketahui kepala keluarga mengaku anaknya pernah 

mengalami ISPA. 
 

METODE 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analitik 
kuantitatif. Desain yang digunakan pada penelitian ini adalah cross 
sectional yaitu suatu penelitian dimana variabel independen dan variabel 
dependen di observasi sekaligus pada waktu yang sama. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga yang memiliki Balita yang ada 
di Desa Candirejo yaitu berjumlah 596 Balita Tahun 2018 dengan sampel 

yaitu  Kepala Keluarga yang memiliki Balita sebanyak 120 kepala keluarga 
yang diambil dengan teknik pengambilan sampel secara random sampling. 

 

HASIL 
Karakteristik Responden  

 
Tabel 1 Distribusi Frekuensi Karakteristik Usia balita Responden di Wilayah Kerja UPTD 

Puskesmas Air Molek Tahun 2019 

Mean Median Modus Minimum Maximum 

23,41 22.00 22 12 54 

 
Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat dilihat karakteristik usia balita 
responden dalam penelitian ini dengan rata-rata usia 23,41  bulan, dengan 

minimum 12 bulan dan maksimum 54 bulan. 
 

Tabel 2 Distribusi Frekuensi Karakteristik Pekerjaan dan Jenis Kelamin Balita  di Wilayah 
Kerja UPTD Puskesmas Air Molek Tahun 2019 

No Keterangan Frekuensi (n) Persentase (%) 

. Pekerjaan    

 Wiraswasta 

Petani 

PNS 

Pedagang 

IRT 

27 

22 

11 

18 

42 

22,5 

18,3 

9,2 

15,0 

35,0 

. Jenis Kelamin Balita   

 Perempuan 
Laki-laki 

79 
41 

65,8 
34,2 

 Total 120 100,0 

  

Berdasarkan Tabel 4 di atas dapat dilihat karakteristik responden dalam 
penelitian ini sebagai berikut, distribusi frekuensi untuk pekerjaan 

mayoritas pada IRT dengan jumlah 42 orang (35,0%), Kemudian distribusi 
frekuensi untuk Jenis Kelamin balita mayoritas adalah perempuan dengan 
jumlah 79 orang (65,8%). 

 
Analisis Univariat 
Tabel 3 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Faktor-Faktor yang 

Berhubungan dengan Penyakit ISPA pada Balita di Desa Candirejo Wilayah 
Kerja UPTD Puskesmas Air Molek Tahun 2019 
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No Variabel Frekuensi 
(n) 

Persentase  
(%) 

. ISPA 

Tidak ISPA 

75 

45 

62,4 

37,5 

. Kebiasaan Merokok   

 a. Ada Merokok 

b. Tidak Merokok 

70 

50 

58,3 

41,7 

. Kepadatan Hunian   

 a. Tidak Memenuhi Syarat 

b. Memenuhi Syarat 

72 

48 

60,0 

40,0 

. Ventilasi Rumah   

 a. Tidak Memenuhi Syarat 

b. Memenuhi Syarat 

82 

38 

68,3 

31,7 

. Kondisi Pencahayaan   

 a. Tidak Memenuhi Syarat 
b. Memenuhi Syarat 

80 
40 

66,7 
33,3 

. Kelembapan   

 a. Tidak memenuhi syarat 

b. Memenuhi Syarat 

43 

77 

35,8 

64,2 

 Total 120 100,0 

 

Berdasarkan tabel 5 di atas dapat dilihat distribusi frekuensi responden di 
Desa Candirejo Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Air Molek dengan 
responden berjumlah 120 orang mayoritas responden dengan kejadian ISPA 

sebanyak  75 (62,5%), dengan perilaku kebiasaan merokok sebanyak 70 
(58,3%), kepadatan hunian terhadap kejadian ISPA pada balita sebanyak 72 

(60,0%), ventilasi rumah  terhadap kejadian ISPA pada balita sebanyak 82 
(68,3%), kondisi Pencahayaan  terhadap kejadian ISPA pada balita sebanyak 
80 (66,7%), kemudian distribusi frekuensi Kelembapan terhadap kejadian 

ISPA pada balita 43 (35,8%). 
 

Analisis Bivariat  

 
Tabel 4 Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian ISPA Pada Balita di Desa 

Candirejo Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Air Molek Tahun 2019 
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Berdasarkan Tabel 4 terlihat bahwa variabel yang mempunyai hubungan 

signifikan (p<0,005) adalah variabel kebiasaan merokok (p value = 0,028), 
kepadatan hunian (p value = 0,034), ventilasi rumah (p value = 0,028) dan 

kondisi pencahayaan (p value = 0,001). 
 

PEMBAHASAN 

Hubungan Kebiasaan Merokok dengan Penyakit ISPA Pada Balita 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di desa Candirejo dapat 

diketahui bahwa perilaku kebiasaan merokok anggota keluarga di dalam 
rumah dan balita mengalami ISPA sebanyak 50 balita (66,7%), dengan nilai 
POR= 2,500 dan CI=95% artinya, kebiasaan anggota keluarga yang merokok 

di dalam rumah berpeluang 2,50 kali mengalami ISPA. Hasil uji statistik 
diperoleh  Pvalue yaitu 0,028. Hal ini menunjukkan Pvalue < 0,05 artinya 

terdapat hubungan antara kebiasaan anggota keluarga merokok di dalam 
rumah dengan Penyakit ISPA pada balita. Dari hasil distribusi frekuensi di 
desa Candirejo masih banyak ditemukan anggota keluarga terutama kepala 

keluarga yang merokok di dalam rumah, sebanyak 120 kuesioner yang telah 
disebarkan kepada responden yang merokok di dalam rumah sebanyak 70 
responden, yang tidak merokok di dalam rumah sebanyak 50 responden 

dan menurut hasil observasi peneliti responden merokok lebih dari 1 kali di 
dalam rumah dan terpapar langsung dengan balita. Kondisi ini 

menggambarkan bahwa masih banyak anggota keluarga yang tidak 
mengetahui dampak dari asap rokok sehingga menyebabkan ISPA pada 
balita. 

Trisnawati et al., 2013 Dalam Hidayat, 2005. Kebiasaan kepala keluarga 
yang merokok di dalam dapat berdampak negatif bagi anggota keluarga 

khususnya balita. Rokok merupakan benda beracun yang memberi efek 
yang sangat membahayakan pada perokok ataupun perokok pasif, terutama 
pada balita yang tidak sengaja terkontak asap rokok. Nikotin dengan ribuan 

bahaya beracun asap rokok lainnya masuk ke saluran pernapasan bayi 
yang dapat menyebabkan Infeksi pada saluran pernapasan. Nikotin dengan 
ribuan bahaya beracun asap rokok lainnya masuk ke saluran pernapasan 

bayi. Nikotin yang terhirup melalui saluran pernapasan dan masuk ke 
tubuh melalui ASI ibunya akan berakumulasi di tubuh bayi dan 

membahayakan kesehatan si kecil. Akibat gangguan asap rokok pada bayi 
antara lain adalah muntah, diare, kolik (gangguan pada saluran pencernaan 
bayi), denyut jantung meningkat, gangguan pernapasan pada bayi, infeksi 

paru-paru dan telinga, gangguan pertumbuhan. Paparan asap rokok 
berpengaruh terhadap kejadian ISPA pada balita, dimana balita yang 

terpapar asap rokok berisiko lebih besar untuk terkena ISPA dibanding 
balita yang tidak terpapar asap rokok [8]. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan Penelitian  Jalil et al., 2018, Di Wilayah 

Kerja Puskesmas Kabangka Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna, 
tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian ISPA pada balita 
di Wilayah Kerja Puskesmas Kabangka Kecamatan Kabangka Kabupaten 

Muna Tahun 2018, diketahui terdapat hubungan antara kebiasaan merokok 
dengan Kejadian ISPA pada balita dengan nilai signifikan = 0,014 < 0,05 [9]. 

Hubungan Kepadatan Hunian dengan Penyakit ISPA pada Balita 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di desa Candirejo dapat 
diketahui dominan kepadatan hunian responden tidak memenuhi syarat 

dan balita mengalami ISPA sebanyak  51  balita (68,0%). Dengan nilai POR= 
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2,429 dan CI=95%, artinya kepadatan hunian rumah yang tidak sesuai 

dengan standar rumah sehat berpeluang 2,49 kali mengalami ISPA. Hasil uji 
statitik diperoleh  Pvalue 0,034. Hal ini menunjukkan Pvalue < 0,05 artinya 

bahwa terdapat hubungan antara kepadatan hunian rumah dengan 
penyakit ISPA pada balita. Dari hasil distribusi frekuensi di desa Candirejo 

masih banyak ditemukan kepadatan hunian yang tidak memenuhi syarat 
rumah sehat, dari 120 kuesioner yang telah disebarkan peneliti yang  tidak 
memenuhi syarat sebanyak 72  rumah dan yang masih memenuhi syarat 48 

rumah, sehingga menyebabkan ISPA pada balita. 
Widoyono (2008) menunjukkan adanya hubungan yang tinggi antara jumlah 
koloni bakteri dan kepadatan penghuni per m2, sehingga terlihat adanya efek 

sinergik yang diciptakan, dimana sumber pencemaran mempunyai potensi 
menekan reaksi kekebalan, bersamaaan dengan terjadinya peningkatan 

bakteri pathogen dengan kepadatan penghuni pada setiap keluarga [10]. 
Dengan demikian semakin banyak penghuni rumah dan maka semakin 
cepat udara ruangan mengalami pencemaran gas atau bakteri. Dengan 

banyaknya penghuni, maka kadar oksigen dalam ruangan akan menurun di 
ikuti oleh peningkatan CO2 ruangan dan dampak dari peningkatan CO2 
ruangan adalah penurunan kualitas udara dalam rumah. Jumlah orang 

yang tinggal dalam satu rumah dapat mempengaruhi penyebaran penyakit 
menular dalam kecepatan transmisi mikroorganisme. Kepadatan penghuni 

rumah yang terlalu tinggi dan kurangnya ventilasi menyebabkan 
kelembaban dalam rumah juga meningkat,dan dapat meningkatkan faktor 
polusi dalam rumah yang telah ada. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sahriani (2010) yang menyimpulkan 
ada hubungan antara kamarisasi dengan kejadian ISPA pada balita dengan 

hasil uji Chi Square menunjukkan P value = 0,001 ( P<α). 
Hubungan Ventilasi dengan Penyakit ISPA Pada Balita 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di desa Candirejo dapat 

diketahui ventilasi rumah responden yang tidak memenuhi syarat dan balita 
mengalami ISPA sebanyak 60 balita (80,0%), dengan nilai POR= 4,182 dan 

CI= 95%, artinya ventilasi rumah yang tidak memenuhi syarat berpeluang 
4,18 kali mengalami ISPA. Hasil uji statistik diperoleh  Pvalue 0,001. Hal ini 
menunjukkan Pvalue < 0,05 artinya bahwa terdapat hubungan anatara 

ventilasi rumah dengan penyakit ISPA pada balita. Dari hasil distribusi 
frekuensi di desa Candirejo tersebut masih banyak ditemukan ventilasi yang 

tidak sesuai dengan standar rumah sehat, dari 120 kuesioner yang telah 
disebarkan peneliti yang tidak memenuhi syarat 82 rumah dan yang 
memenuhi syarat masih 38 rumah, sehingga menyebabkan penyakit ISPA 

pada balita. 
Ukuran ventilasi rumah sangat mempengaruhi kejadian ISPA pada balita. 

Dimana ukuran ventilasi yang sesuai dengan rumah sehat dan tidak 
menggunakan penutup yang terbuat dari kaca lebih baik karena sirkulasi 
udara akan bergantian. Sebaliknya ukuran ventilasi yang kecil atau 

ventilasi dengan menggunakan penutup yang terbuat dari kaca lebih 
cenderung membuat sirkulasi udara yang tidak bergantian di dalam rumah 
(Ibrahim et al., 2018) Perjalanan Kuman dari penderita keluar melalui 

droplet atau percikan kecil (ludah), kemudian ke udara terhidup sampai ke 
paru-paru. Oleh sebab itu akan dapat mengurangi monsentrasi droplet per 

volume udara. Kemungkinan balita terinfeksi ISPA ditentukan oleh 
konsentrasi droplet per volume udara dan lamanya menghirup udara 
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tersebut. Rumah dengan luas ventilasi yang tidak memenuhi syarat 

kesehatan akan membawa pengaruh bagi penguninya [10]. 
Penelitian ini sejalan dengan penelitian Safrizal, SA (2017) tentang 

hubungan ventilasi, lantai, dinding, dan atap dengan kejadian ispa pada 
balita di Blang Muko, hasil uji Chi Square menunjukkan  P value = 0,032 ( 
P<α) dan nilai OR= 2,590. Yang berarti terdapat hubungan bermakna antara 
ventilasi dengan kejadian ISPA pada Balita [12] 
Hubungan Kondisi Pencahayaan dengan Penyakit ISPA Pada Balita 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di desa Candirejo dapat 
diketahui pencahayaan rumah responden yang tidak memenuhi syarat dan 

balita mengalami ISPA sebanyak  60 rumah (80,0%) dengan nilai POR= 
5,000 dan CI=95%  artinya kondisi pencahayaan yang tidak memenuhi 
syarat berpeluang 5,0 kali mengalami ISPA. Dari hasil uji statistik diperoleh  

Pvalue 0,000. Hal ini menunjukkan Pvalue < 0,05 artinya bahwa terdapat 
hubungan anatara kondisi pencahayaan yang tidak memenuhi syarat  

dengan penyakit ISPA pada balita. Dari hasil distribusi frekuensi di desa 
Candirejo masih banyak ditemukan kondisi pencahayaan rumah yang tidak 
sesuai dengan standar rumah sehat, dari 120 kuesioner yang telah di 

sebarkan peneliti yang tidak memenuhi syarat sebanyak 80 rumah dan yang 
memenuhi syarat  40  rumah, sehingga menyebabkan ISPA pada balita. 
Mahendramayasa et al (2018) Rumah sehat adalah rumah yang memiliki 

pencahayaan yang baik, pencahayaan yang tidak berlebihan ataupun 
kurang. Pencahayaan yang kurang mengakibatkan ketidak nyamanan pada 

penghuninya untuk tinggal dan juga merupakan media yang baik untuk 
tumbuh dan berkembang bakteri, virus dan parasit yang dapat 
menimbulkan masalah kesehatan terutama pernafasan dan apabila cahaya 

yang masuk berlebihan juga menimbulkan masalah kesehatan pada 
penglihatan[13]. Pencahayaan dibedakan menjadi pencahayaan alami yaitu 

pencahayaan yang berasal dari sinar matahari yang efektif untuk 
membunuh bakteri, virus, parasit dan jamur yang ada di dalam rumah. 
Pencahayaan pada perumahan yang padat dapat dimodifikasi dengan 

berbagi cara seperti penggunaan genting fiberglass dan mengatur tata letak 
ruangan [14]. 
Penelitian ini sejalan dengan penelitian Suryani et al., (2015),   di wilayah 

kerja Puskesmas Lubuk Buaya Padang, hasil uji Chi Square menunjukkan P 
value = 0,001 ( P<α) yang berarti terdapat hubungan bermakna antara 

ventilasi dengan kejadian ISPA pada Balita [15]. 
 

KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang dilaksanakan di Desa 
Candirejo Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Air Molek Tahun 2019 tentang 

Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan Penyakit ISPA Pada Balita, dari 
120 responden dapat diambil beberapa kesimpylan sebagai berikut: 
1. Terdapat hubungan antara kebiasaan merokok dengan penyakit ISPA 

pada balita di Desa Candirejo Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Air Molek 
Tahun 2019. 

2. Terdapat hubungan antara kepadatan hunian dengan penyakit ISPA 
pada balita di Desa Candirejo Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Air Molek 
Tahun 2019.  
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3. Terdapat hubungan antara Ventilasi rumah dengan penyakit ISPA pada 

balita di Desa Candirejo Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Air Molek 
Tahun 2019. 

4. Terdapat hubungan antara Kondisi Pencahayaan dengan penyakit ISPA 
pada balita di Desa Candirejo Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Air Molek 
Tahun 2019. 

5. Tidak terdapat hubungan antara kelembapan dengan penyakit ISPA 
pada balita di desa Candirejo Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Air Molek 

Tahun 2019. 
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