
Media Gizi Pangan, Vol. X, Edisi 2, Juli – Desember 2010 Status Gizi, Berat Badan Lahir, Immunisasi, dan ISPA 

 16

HUBUNGAN STATUS  GIZI, BERAT BADAN LAHIR (BBL), IMUNISASI 
DENGAN KEJADIAN INFEKSI SALURAN PERNAPASAN AKUT (ISPA) 
PADA BALITA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS TUNIKAMASEANG 

KABUPATEN MAROS 
 
 

Sukmawati1), Sri Dara Ayu1) 

1) Dosen Jurusan Gizi Poltekes Makassar 

 

ABSTRACT 

Background : Mortality mainly due to ARI, WHO estimates that developing countries ranges 
from 30-70 times higher than developed countries, in 2000 years, deaths from pneumonia is 
the leading cause of respiratory infection in Indonesia which reached 500 among the 1000 
babies or under five years.  Under five children with a history of low birth weight (LBW) are 
more susceptible to respiratory infection than children who were born with normal weight. 
 
Objective : to determine the relationship of nutritional status, birth weight, immunization with 
the incidence of acute respiratory infection in under five years. 
 
Methods : The study was conducted with cross sectional study, total sample were 50 aged 
2-59 months diagnosed with acute respiratory infection in family book folder that came for a 
treatment at the health care center Tunikamaseang in August to September 2009. Nutritional 
status measured using anthropometric methods, data of birth weight, immunization and 
infection disease status is recorded through the book registers record medic at the health 
center. 
 
Results : The results showed that the number of samples having low birth weight was 6%, 
less immunization was 54%, suffer from malnutrition was 46% and 72% recurrent respiratory 
infection. There was a relationship between nutritional status with the incidence of ARI in 
children under five (p=0,031) or by immunization (p=0.026). There was no significant 
relationship between birth weight (LBW) with the occurrence of ARI in children under five 
(p=0.636). 
 
Conclusion : ARI status and immunization related to nutrition status, recommended to 
optimize the role of health workers in providing information and knowledge to the parents of 
under five children in maintaining the nutritional status and immunization of children. 
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PENDAHULUAN 
 

Penyakit  Infeksi Saluran Pernapasan 
Akut (ISPA) banyak menyerang balita usia 2 
bulan - 5 tahun. Hasil Konferensi Internasional 
mengenai ISPA di Canberra Australia pada juli 
1997, menemukan 4 juta bayi dan balita di 
Negara-negara berkembang meninggal karena 
ISPA. WHO memperkirakan di Negara 

berkembang berkisar 30 – 70 kali lebih tinggi 
dari Negara maju dan diduga 20% kematian 
anak disebabkan oleh ISPA. Pada tahun 2005 
tercatat penyebab kematian balita diseluruh 
dunia terdiri atas Pneumonia19%, Diare 17%, 
Malaria 8% dan Campak 4% (Budi Santosa, 
2007). Akhir tahun 2000, kematian akibat 
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Pneumonia merupakan penyebab utama ISPA di 
Indonesia yang mencapai 500 diantara 1000 
bayi/balita. Hal ini berarti 150 ribu bayi/balita 
meninggal pertahunnya, atau 12500 korban 
perbulan.(Media Indonesia, 2004). 

Berdasarkan data Dinas Kesehatan 
Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2007, untuk 
sepuluh besar penyakit menular rawat jalan, 
influenza menempati peringkat pertama dengan 
jumlah kasus sebanyak 6055 kasus dan 
pneumonia pada peringkat ke empat dengan 
jumlah kasus sebanyak 1374 kasus (Dinkes Sul-
Sel, 2007). 

Beberapa faktor yang berhubungan 
dengan terjadinya ISPA adalah tingkat sosial 
ekonomi rendah, gizi kurang, berat badan lahir 
rendah, tingkat pendidikan dan pengetahuan, 
jangkauan pelayanan kesehatan yang rendah,  
padatnya tempat tinggal, imunisasi yang tidak 
memadai, dan adanya penyakit kronis pada bayi 
dan balita. 

Zat gizi yang diperoleh dari asupan 
makanan memiliki efek kuat untuk reaksi 
kekebalan tubuh dan resistensi terhadap infeksi. 
Hal ini dibuktikan dengan adanya hasil penelitian 
akhir-akhir ini yang memperlihatkan bahwa 
melalui pemberian gizi,  dan hormon anabolik 
dapat mengatur daya tahan (resistensi) hospes 
terhadap infeksi bakteri. Tupasi (2000)  
mendapatkan bahwa pada kondisi Kurang 
Energi Protein (KEP), ketahanan tubuh menurun 
dan virulensi patogen lebih kuat sehingga 
menyebabkan keseimbangan yang terganggu 
dan akan terjadi infeksi, sedangkan salah satu 
determinan utama dalam mempertahankan 
keseimbangan tersebut adalah status gizi. 
Ketidakpatuhan imunisasi berhubungan dengan 
peningkatan penderita ISPA, hal  ini sesuai 

dengan peneliti lain yang mendapatkan bahwa 
imunisasi yang lengkap dapat memberikan 
peranan yang cukup berarti dalam mencegah 
kejadian ISPA. Penyakit  ISPA yang dapat 
dicegah dengan imunisasi adalah difteri, batuk 
rejan dan campak. 

            Tingginya angka kematian dan 
kesakitan serta banyaknya biaya yang 
dikeluarkan untuk pengobatan kasus ISPA, 
maka pemerintah berusaha menurunkan angka 
kematian dan kesakitan dengan pengobatan 
kasus secara standar dan upaya penekanan 
pada pentingnya usaha pencegahan dengan 
cara imunisasi serta kerja sama lintas sektoral 
bagi pengurangan faktor risiko (BBLR dan gizi 
kurang/buruk).  

            Data Riskesdas 2007 menunjukkan 
bahwa cakupan imunisasi usia 12-59 bulan 
untuk SulSel adalah BCG 86,4%, Polio 3 61,1%, 
DPT 3 58,3%, Campak 72,1% dan untuk Kab. 
Maros BCG 69,8%, Polio 3 22,2%, DPT 3 
30,6%, Campak 60,5%. Persentase BBLR untuk 
SulSel adalah 14,5% dan untuk kabupaten 
Maros 28,1% . Sedangkan persentase balita 
dengan status gizi kurang untuk SulSel 12,5%, 
dan Kabupaten Maros 12,9% dan gizi buruk 
untuk SulSel 5,1% dan Kabupaten Maros 3,9%.  
Dengan tingginya persentase BBLR dan status 
gizi kurang/buruk,  serta status imunisasi yang 
belum memadai (belum UCI (Universal Chain 
Imunisasion) sehingga memungkinkan 
prevalensi kejadian ISPA akan terus  meningkat. 
       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara status gizi, berat badan lahir 
(BBL), dan Imunisasi dengan kejadian ISPA 
pada balita diwilayah kerja Puskesmas 
Tunikamaseang. 
 

 
METODE PENELITIAN 
 
Desain dan Sampel Penelitian 

Desain penelitian adalah penelitian 
deskriptif analitik dengan pendekatan Cross 
Sectional Study.  Sampel pada penelitian ini 
sebanyak 50 anak, yaitu semua bayi dan balita 
usia 2-59 bulan yang terdiagnosa ISPA pada 
buku family folder yang datang berobat di 
Puskesmas Tunikamaseang pada bulan Agustus 
sampai September 2009.. 

 
Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Puskesmas 
Tunikamaseang Kecamatan Bontoa Kabupaten 

Maros, pada bulan Agustus sampai September 
2009. 

 
Jenis dan Cara Pengumpulan Data 
Data primer yang diukur adalah berat badan, 
diukur dengan penimbangan yang 
menggunakan dacin dengan ketelitian 0,1 kg. 
Umur dikumpulkan dengan wawancara atau 
dengan melihat catatan akte kelahiran anak. 
Status gizi diperoleh dengan membandingkan 
berat badan anak dengan umurnya.     Data 
sekunder meliputi data status imunisasi dan  
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jumlah pasien ISPA yang diperoleh melalui 
catatan register di Puskesmas Tunikamaseang. 

 
Analisis Data 

Analisis data menghasilkan distribusi 
dan Frekuensi dari setiap variabel. Penentuan 

status gizi anak berdasarkan standar WHO-
Antro 2005 dengan indikator BB/U.  Untuk 
melihat hubungan dari tiap-tiap variabel 
menggunakan uji statistik Chi Square dengan 
tingkat kemaknaan (α = 0,05). 

  
HASIL PENELITIAN 
Hubungan Status Gizi dengan Kejadian ISPA  
         

Tabel 1 
Hubungan Status Gizi dengan Kejadian ISPA Pada Balita  

 
 Kejadian ISPA pada balita Total  

Status Gizi Tidak berulang Berulang 
n % 

p 

 n % n %  

Baik 

Kurang 

11 

3 

22,0 

6,0 

16 

20 

32,0 

40,0 

27 

23 

54,0 

46,0 

 

0,031 

Total 14 28,0 36 72,0 50 100  

 
        
Berdasarkan tabel 1 di atas, dari 23 responden 
dengan status gizi kurang ditemukan kejadian 
ISPA berulang sebanyak 20 kasus (40,0%) dan 
yang tidak berulang hanya 3 kasus (6,0%), dan 
27 responden status gizi baik  ditemukan 
kejadian ISPA berulang sebanyak 16 kasus 
(32,0%) dan yang tidak berulang sebanyak 11  
kasus (22,0%), 

Hasil uji Chi Square diperoleh nilai p = 
0,03 lebih kecil dari nilai α = 0,05. Hasil analisis 
tersebut berarti Ho ditolak dan Ha diterima, 
sehingga disimpulkan  bahwa ada hubungan 
antara status gizi dengan kejadian ISPA pada 
balita di wilayah kerja Puskesmas 
Tunikamaseang Kec. Bontoa Kab. Maros.  

 

Hubungan Berat Badan Lahir (BBL) dengan 
Kejadian ISPA. 

Berdasarkan tabel 2 di atas, dari 47 
responden dengan BBL normal terdapat 
kejadian ISPA berulang sebanyak 34 kasus 
(68,0%) dan yang tidak berulang hanya13 kasus 
(26,0%), sedangkan dari 3 kasus BBLR terdapat 
kejadian ISPA berulang sebanyak 1 kasus 
(2,0%) dan yang tidak berulang sebanyak 2 
kasus (4,0%), 

Hasil uji chi square diperoleh nilai p = 
0,636 lebih besar dari nilai α = 0,05. Dari hasil 
analisis tersebut dapat diartikan bahwa Ho 
diterima dan Ha ditolak, disimpulkan bahwa tidak 
ditemukan adanya hubungan antara BBL 
dengan kejadian ISPA pada balita.

 
 

Tabel 2 
Hubungan BBL dengan Kejadian ISPA pada Balita  

 

BBL 
Kejadian ISPA pada Balita Total 

p Tidak Berulang Berulang 
n % 

n % n % 
Normal 
BBLR 

13 
1 

26,0 
2,0 

34 
2 

68,0 
4,0 

47 
3 

94,0 
6,0 

 
0,636 

Total 14 72,0 36 28,0 50 100  
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Berdasarkan tabel 2 di atas, dari 47 
responden dengan BBL normal terdapat 
kejadian ISPA berulang sebanyak 34 kasus 
(68,0%) dan yang tidak berulang hanya13 kasus 
(26,0%), sedangkan dari 3 kasus BBLR terdapat 
kejadian ISPA berulang sebanyak 1 kasus 
(2,0%) dan yang tidak berulang sebanyak 2 
kasus (4,0%), 

Hasil uji chi square diperoleh nilai p = 
0,636 lebih besar dari nilai α = 0,05. Dari hasil 
analisis tersebut dapat diartikan bahwa Ho 
diterima dan Ha ditolak, disimpulkan bahwa tidak 
ditemukan adanya hubungan antara BBL 
dengan kejadian ISPA pada balita.

  
Hubungan Imunisasi dengan Kejadian ISPA  
                

Tabel 3 
Hubungan Imunisasi dengan Kejadian ISPA pada Balita  

 

Imunisasi 
Kejadian ISPA pada balita Total 

p Tidak Berulang Berulang 
n % 

n % n % 
Baik 
Kurang 

10 
4 

20,0 
8,0 

13 
23 

26,0 
46,0 

23 
27 

46,0 
54,0 

 
0,026 

Total 14 28,0 36 72,0 50 100  
 

Berdasarkan Data pada tabel 3 di atas, 
dari 27 responden dengan imunisasi kurang 
terdapat kejadian ISPA berulang sebanyak 23 
kasus (46,0%) dan yang tidak berulang 
sebanyak 4 kasus (8,0%), sedangkan dari 23 
kasus gizi baik terdapat kejadian ISPA berulang 
sebanyak 13 kasus (26,0%) dan yang tidak 
berulang hanya10 kasus (20,0%). Hasil uji Chi 

Square diperoleh nilai  p = 0,02 lebih kecil dari 
nilai α = 0,05. Dari hasil analisis tersebut dapat 
diartikan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, 
sehingga disimpulkan bahwa ada hubungan 
antara imunisasi dengan kejadi ISPA pada 
balita.  
   

 
PEMBAHASAN 
 
Hubungan Status Gizi dengan Kejadian ISPA  

Status Gizi kurang menyebabkan   
ketahanan  tubuh menurun dan virulensi 
patogen lebih kuat sehingga akan  
menyebabkan keseimbangan terganggu dan 
akan terjadi infeksi (Anonim A, 2009). Salah satu 
determinan utama dalam mempertahankan 
keseimbangan tersebut adalah status gizi baik. 
Balita dengan gizi yang kurang akan lebih 
mudah terserang ISPA dibandingkan balita 
dengan gizi normal karena faktor daya tahan 
tubuh yang kurang. Penyakit infeksi sendiri akan 
menyebabkan balita tidak mempunyai nafsu 
makan dan mengakibatkan  kekurangan gizi, 
sehingga terjadi hubungan timbal balik antara 
status gizi dan penyakit infeksi.  Pada keadaan 
gizi kurang, balita lebih mudah terserang ISPA 
berat bahkan serangannya lebih lama. Pada 
penelitian ini telah membuktikan hal tersebut dan 
menggambarkan kejadian ISPA berulang yang 

lebih banyak pada balita dengan status gizi 
kurang (40,0%).  

Beberapa penelitian terdahulu telah 
membuktikan tentang adanya hubungan antara 
gizi buruk dan infeksi paru, sehingga anak-anak 
yang bergizi buruk sering mendapat pneumonia. 
Disamping itu adanya hubungan antara gizi 
buruk dan terjadinya campak dan infeksi virus 
berat lainnya serta menurunnya daya tahan 
tubuh anak terhadap infeksi. 

 
Hubungan Berat Badan Lahir (BBL) dengan 
Kejadian ISPA 

Resiko kesakitan hingga resiko 
kematian pada BBLR cukup tinggi oleh karena 
adanya gangguan pertumbuhan dan imaturitas 
organ. Penyebab utama kematian pada BBLR 
adalah afiksia, sindroma gangguan pernapasan, 
infeksi dan komplikasi hipotermia (Dachi J 
2009),. Pada bayi BBLR, pembentukan zat anti 
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kekebalan kurang sempurna sehingga lebih 
mudah terkena penyakit infeksi terutama 
Pneumonia dan sakit saluran pernapasan 
lainnya. Tetapi pada penelitian ini menunjukkan 
bahwa anak-anak dengan riwayat berat badan 
lahir rendah cenderung tidak mengalami 
penyakit saluran ernapasan lebih tinggi, tetapi 
mengalami infeksi yang berulang. Hal ini terjadi 
karena lebih banyak sampel  dengan BBL 
normal (94,0%). Anak yang mempunyai riwayat 
lahir dengan BBLR, jika didukung oleh kondisi 
status gizi baik dan pemberian imunisasi 
lengkap, anak tersebut tidak mudah terkena 
penyakit ISPA. 

Pada penelitian terdahulu (Anonim, 
2009) menunjukkan bahwa anak dengan riwayat 
berat badan lahir rendah tidak mengalami 
kejadian lebih tinggi terhadap penyakit saluran 
pernapasan  tetapi mengalami infeksi yang lebih 
berat. 
 
Hubungan Imunisasi dengan Kejadian ISPA  

Pemberian imunisasi dapat mencegah 
berbagai jenis penyakit infeksi termasuk ISPA 
(Ganna Karnen 2006), demikian pula yang 
dikemukan oleh Srikusumo (Media Indonesia, 
2004) bahwa dengan pemberian imunisasi DPT 
khususnya dapat mencegah infeksi saluran 
pernapasan, anti batuk rejan dan tetanus.  

Mengingat tingginya angka kematian 
bayi dan balita yang disebabkan oleh ISPA, 

maka diharapkan dengan pemberian imunisasi 
lengkap perkembangan penyakitnya tidak 
menjadi berat. Hal ini dapat dibuktikan pada 
penelitian ini dimana kejadian ISPA berulang 
lebih banyak terjadi pada sampel dengan 
imunisasi yang kurang dibanding dengan 
responden yang imunisasinya baik. 

Pada penelitian terdahulu (Anonim, 
2009) mengemukakan bahwa dengan imunisasi 
Campak yang efektif sekitar 11% kematian 
Pneumonia balita dapat dicegah dan dengan 
imunisasi pertusis (DPT) 6% kematian 
pneumonia dapat dicegah. 
 
KESIMPULAN  
1. Ada hubungan bermakna antara status gizi 

dengan kejadian ISPA pada balita di wilayah 
kerja Puskesmas Tunikamaseang Kec. 
Bontoa Kab. Maros dengan nilai p = 0,031. 

2. Tidak ada hubungan BBL dengan kejadian 
ISPA pada balita di wilayah kerja 
Puskesmas Tunikamaseang Kec. Bontoa 
Kab. Maros dengan nilai p = 0,636 

3. Ada hubungan bermakna antara imunisasi 
dengan kejadian ISPA pada balita di wilayah 
kerja Puskesmas Tunikamaseang Kec. 
Bontoa Kab. Maros dengan hasil penelitian 
nilai p = 0,02. 

 

 
SARAN 
 

Untuk mencegah terjadinya ISPA pada 
balita, diharapkan kepada orang tua balita 
(keluarga) untuk mempertahankan status gizi 
yang baik dan imunisasi lengkap. Diperlukan 
optimalisasi peran tenaga kesehatan termasuk 

tenaga pelaksana gizi dalam memberikan 
informasi dan pengetahuan tentang ISPA 
khususnya mengenai penyuluhan gizi dalam 
kaitannya dengan pencegahan ISPA. 
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