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ABSTRAK 

 

HUBUNGAN STATUS IMUNISASI DENGAN KEJADIAN ISPA  
PADA ANAK BALITA USIA 13-18 BULAN DI PUSKESMAS 

PAMANDATI KABUPATEN KONAWE SELATAN   
PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

TAHUN 2018 
 

AmaliaDwi Apriliani Baari1, Sultina Sarita2, Feryani2 

Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan status imunisasi 
dengan kejadian ISPA pada anak balita usia 13-18 bulan di Puskesmas 
Pamandati Kabupaten Konawe Seltan Provinsi Sulawesi Tenggara  Tahun 
2018. 
Latar Belakang: Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) adalah penyakit 
saluran pernapasan akut disebabkan oleh agen infeksius yang ditularkan 
dari manusia ke manusia. Timbulnya gejala biasanya cepat, yaitu dalam 
waktu beberapa jam sampai beberapa hari. 
MetodePenelitian: Penelitian ini menggunakan observasional analitik 
dengan pendekatan Cross Sectional. Sampel dalam penelitian ini adalah 
seluruh pasien atau anak balitausia 13-18 bulan yang berada diwilayah 
kerja Puskesmas Pamandati yang berjumlah 34 balita.Tehnik 
pengambilan sampel dengan teknik accidental sampling. Instrumen yang 
digunakan dalam penelitian ini menggunakan lembar kuesioner dan KMS 
untuk mengetahui status imunisasi dan kejadian ISPA yang terjadi pada 
Balita. Data dianalisis dengan ujichi square test. 
HasilPenelitian: Hasil penelitian Mayoritas balita yang mendapatkan 
imunisasi lengkap cenderung tidak mengalami kejadian ISPA dari total 20 
balita yang mendapatkan imunisasi lengkap 15 diantaranya tidak 
mengalami kejadian ISPA sedangkan 5  balita mengalami ISPA. 
Sedangkan untuk balita yang tidak mendapatkan imunisasi lengkap 
cenderung mengalami kejadian ISPA, dari total 14 orang balita yang 
mendapatkan imunisasi tidak lengkap terdapat 10 orang balita yang 
mengalami kejadian ISPA sedangkan 4 orang sisanya tidak mengalami 
kejadian ISPA.Berdasarkan hasil uji chi square testmenunjukkan bahwa 
penelitian dari 34 responden diperoleh nilai signifikansi (p) sebesar 0.007 
(p < 0,05) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan status imunisasi 
dengan kejadian ISPA pada anak balita.  
 
Kata kunci : status imunisasi, ISPA. 
 

1. MahasiswaPoltekkesKendariJurusanKebidanan. 
2. DosenPoltekkesKendariJurusanKebidana 



 
 

 
ABSTRACT 

 

RELATIONSHIP BETWEEN STATUS OF IMMUNIZATION AND THE 
EVENTS OF ARIIN CHILDREN OF MONTH 13-18 MONTHS IN 

PAMANDATI HEALTH CENTER, KONAWE SELATAN  
DISTRICT SOUTYEAST SULAWESI PROVINCE 

YEAR 2018 
 

Amalia Dwi Apriliani Baari1, Sultina Sarita2, Feryani2 

 
This study aims to determine the relationship of immunization status 

with the incidence of ARI in toddlers aged 13-18 months in Pamandati 
Puskesmas Konawe Seltan District Southeast Sulawesi Province in 2018. 
Backround: Acute Respiratory Infection (ARI) is an acute respiratory 
disease caused by infectious agents transmitted from human to human. 
The onset of symptoms is usually rapid, ie within a few hours to several 
days. 
Research Methods: This study uses observational analytic with Cross 
Sectional approach. The sample in this study were all patients or toddlers 
aged 13-18 months who were in the work area of Pamandati Health 
Center which amounted to 34 toddlers. The sampling technique was 
accidental sampling technique. The instrument used in this study uses 
questionnaire sheets and KMS to determine immunization status and the 
incidence of ARI that occurs in infants. 
Research Result: Data were analyzed by ujichi square test. The results of 
the study The majority of children under five who get complete 
immunization tend not to experience ARI from a total of 20 toddlers who 
received complete immunization 15 of them did not experience ARI, while 
5 children under five experienced ARI. Whereas for toddlers who do not 
get complete immunization tend to experience the incidence of ARI, from a 
total of 14 children under five who received incomplete immunizations 
there were 10 children under five who experienced the incidence of ARI 
while the remaining 4 people did not experience the incidence of ARI. 
Based on the results of chi square test showed that the study of 34 
respondents obtained significance value (p) of 0.007 (p <0.05) which 
showed that there was a correlation between immunization status and the 
incidence of ARI in children under five. 

 

 
Keywords: immunization status, ARI. 
1. Students of the Kendari Polytechnic Department of Midwifery. 
2. Lecturer of Kendari Polytechnic Department of Midwifery. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) masih merupakan 

masalah kesehatan utama yang banyak ditemukan di 

Indonesia.terutama pada bayi dan balita. Infeksi Saluran Pernafasan 

Akut (ISPA) merupakan penyakit yang sangat sering dijumpai dan 

merupakan penyebab kematian paling tinggi pada anak 

balita.(Rustandi, 2011). 

Diketahui bahwa ISPA mempunyai kontribusi 28% sebagai 

penyebab kematian pada bayi <1 tahun dan 23% pada anak balita   

(1–5 tahun) dimana 80%-90% dari seluruh kematian ISPA disebabkan 

oleh pneumonia. World Health Organization (WHO) memperkirakan 

insiden Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di negara berkembang 

dengan angka kematian balita di atas 40 per 1000 kelahiran hidup 

adalah 15%-20% pertahun pada usia balita.  

Di Indonesia, Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) selalu 

menempati urutan pertama penyebab kematian pada kelompok bayi 

dan balita. Berdasarkan prevalensi ISPA tahun 2012 di Indonesia telah 

mencapai 25% dengan rentang kejadian yaitu sekitar 17,5%-41,4% 

dengan 16 provinsi diantaranya mempunyai prevalensi di atas angka 

nasional. Selain itu ISPA juga sering berada pada daftar 10 penyakit 

terbanyak di Rumah Sakit.Survei mortalitas yang dilakukan oleh SDKI 



 
 

tahun 2012 menempatkan ISPA/Pneumonia sebagai penyebab 

kematian bayi ke 2 terbesar di Indonesia dengan persentase 32,10% 

dari seluruh kematian balita) (SDKI, 2012).  

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi 

Tenggara pada tahun 2016 terdapat 10% dari 22.868 yang terkena 

ISPA pada balita.  Dan jumlah kematian balita terdapat 5 per 1.000 

kelahiran hidup, ini berarti untuk setiap kelahiran hidup terdapat 5 

kematian balita (Dinkes Provinsi Sultra, 2016). 

Faktor - faktor yang mempengaruhi tingginya kejadian ISPA 

diantaranya yaitu status imunisasi, dimana status imunisasi yang 

kurang akanmenjadi faktor resiko yang penting terjadinya ISPA. Balita 

dengan imunisasi yang kurang akan lebih mudah terserang ISPA 

dibandingkan balita dengan imunisasi normal karena faktor daya tahan 

tubuh yang kurang. Penyakit infeksi sendiri akan menyebabkan balita 

tidak mempunyai nafsu makan dan mengakibatkan kekurangan tenaga 

dan daya tahan tubuh yang kuat (Dharmage, 2009).  

Rendahnya status imunisasi disebabkan oleh berbagai faktor 

yang saling berkaitan, yaitu tingkat pengetahuan, tingkat pendidikan, 

sosial budaya, dukungan suami dan kemiskinan.Dengan adanya faktor 

tersebut seorang ibu tidak mau melakukan imunisasi pada anaknya, 

sehingga sistem imun pada balita tidak baik. 

Survey data awal  dari Puskesmas Pamandati bulan Oktober – 

Desember 2015 terdapat 168 balita yang terkena ISPA. Kasus ISPA di 

Puskesmas Pamandati pada tahun 2016 sebanyak 188, tahun 2017 



 
 

sebanyak 232.ISPA merupakan salah satu sepuluh besar penyakit 

diurutan pertama dari sepuluh besar penyakit lainnya (Data 

Puskesmas Pamandati, 2017). 

Status Imunisasi yang tidak lengkap pada anak dan dikombinasi 

dengan keadaan lingkungan yang tidak sehat akan menyebabkan 

penurunan reaksi kekebalan tubuh yang berarati kemampuan untuk 

mempertahankan diri terhadap serangan infeksi menjadi turun. 

Keadaan tersebut yang menyebabkan anak sangat potensial terkena 

penyakit infeksi seperti ISPA. 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian denganjudul ”Hubungan Status Imunisasi 

Dengan Kejadian ISPA Pada Balita Usia13-18 Bulan DiPuskesmas 

Pamandati Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara 

Tahun 2018”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang diteliti 

adalah “adakah hubungan antara status Imunisasi  dengan  kejadian 

ISPA pada balita usia 13-18 bulan diPuskesmas Pamandati Kabupaten 

Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018?”  

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara status imunisasi dengan kejadian 

ISPA pada balita 13-18 bulan di Puskesmas Pamandati, Kabupaten 

Konawe  Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018.  



 
 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendiskripsikan status imunisasi pada balita yang berkunjung di 

Puskesmas Pamandati, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi 

Sulawesi Tenggara Tahun 2018.  

b. Mendiskripsikan kejadian ISPA pada balita yang berkunjung di 

Puskesmas Pamandati, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi 

Sulawesi Tenggara Tahun 2018.  

c. Menganalisis hubungan status imunisasi balita dengan kejadian 

ISPA yang berkunjung di Puskesmas Pamandati, Kabupaten 

Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018.  

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti 

Penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan 

meningkatkan ilmu pengetahuan penulis dan sebagai sarana dalam 

menerapkan teori yang telah di peroleh selama mengikuti kuliah 

serta hasil penelitian ini juga sebagai pengalaman meneliti. 

2. Bagi Institusi 

Penelitian diharapkan dapat dijadikan program dalam memberikan 

masukan meningkatkan status imunisasi dan  pencegahan ISPA 

serta perawatan ISPA pada balita dan penemuan kasus dini 

dengan faktor resiko.  

3. Bagi masyarakat 

Penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat 

tentang pencegahan ISPA serta perawatan ISPA pada balita. 



 
 

E. Keaslian Penelitian 

1. Pujiati Abbas  (2012), Judul penelitian “ Hubungan lama pemberian 

ASI Eksklusif dan status imunisasi dengan frekuensi kejadian 

ISPA”. Hasil penelitian menyimpulkan Mempunyai perbedaan pada 

jenis penelitian yang diambil dengan penelitian terdahulu dan 

sekarang, penelitian terdahulu memakai jenis penelitian cross 

sectional  sedangkan penulis sekarang mengambil jenis penelitian 

case control study.  

2. Nur Ainiah  (2010), meneliti tentang “Hubungan Tingkat 

Pengetahuan Ibu Tentang Ispa Dengan SikapIbu Tentang 

Pencegahan Penularan Ispa Pada Bayi Usia 0-12bulan Di 

Puskesmas Pandaan”.Hasil penelitian menyimpulkan Mempunyai 

kesamaan pada jenis penelitian yang diambil dengan penelitian 

terdahulu dan sekarang, penelitian terdahulu memakai jenis 

penelitian case control. Dan memiliki perbedaan pada tekhnik 

pengambilan data yaitu pada penelitian terdahulu tekhnik sampling 

secara probability sampling dengan tekhnik random sampling, dan 

peneliti memakai tekhnik accidental sampling.  

 

 

 

 

 



 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Telaah Pustaka 

1. Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) 

a. Definisi ISPA  

Infeksi Saluran Pernapasan Akut sering disingkat dengan 

ISPA.Istilah ini diadaptasi dari istilah dalam bahasa inggris 

Acute Respiratory Infections (ARI). ISPA meliputi tiga unsur 

yakni infeksi, saluran pernapasan dan akut dengan pengertian 

sebagai berikut:  

1) Infeksi adalah masuknya kuman atau mikroorganisme 

kedalam tubuh manusia dan berkembang biak sehingga 

menimbulkan gejala penyakit.  

2) Saluran pernapasan adalah organ mulai dari hidung hingga 

alveoli beserta organ adneksanya seperti sinus-sinus, 

rongga telinga tengah dan pleura. ISPA secara anatomis 

mencakup saluran pernapasan bagian atas, saluran 

pernapasan bagian bawah (termasuk jaringan paru-paru) 

dan organ adneksa saluran pernapasan. Dengan batasan 

ini, jaringan paru termasuk dalam saluran pernapasan 

(respiratory tract). 

3) Infeksi akut adalah infeksi yang berlangsung sampai dengan 

14 hari. Batas 14 hari diambil untuk menunjukkan proses 



 
 

akut meskipun untuk beberapa penyakit yang dapat 

digolongkan dalam ISPA proses ini dapat berlangsung lebih 

dari 14 hari (Yudarmawan, 2012).  

Menurut WHO (2007), Infeksi Saluran Pernapasan Akut 

(ISPA) didefinisikan sebagai penyakit saluran pernapasan akut 

disebabkan oleh agen infeksius yang ditularkan dari manusia ke 

manusia. Timbulnya gejala biasanya cepat, yaitu dalam waktu 

beberapa jam sampai beberapa hari. 

Menurut Depkes RI (2013), Infeksi Saluran Pernapasan Akut 

(ISPA) adalah penyakit infeksi yang akut yang menyerang salah 

satubagian dan atau lebih dari saluran napas mulai dari hidung 

(saluran atas) hingga alveoli (saluran bawah) termasuk jaringan 

adneksanya seperti sinus, rongga telinga tengah dan pleura.  

b. Etiologi ISPA  

Kebanyakan, infeksi saluran pernapasan akut disebabkan 

oleh virus dan mikoplasma, kecuali epiglotitis 

akut.Organismestreptokokus dan difteria merupkan agen bakteri 

utama yang mampu menyebabkan penyakit faring primer. 

Walaupun banyak hal yang tumpang tindih, beberapa 

mikroorganisme lebih mungkin menimbulkan sindrom 

pernapasan tertentu daripada yang lain, dan agen tertentu 

mempunyai kecenderungan lebih besar daripada yang lain 

untuk menimbulkan penyakit yang berat. Beberapa virus dapat 



 
 

dihubungkan dengan banyak sekali variasi gejala saluran 

pernapasan atas dan bawah sebagai bagian dari gambaran 

klinis umum yang melibatkan sistem organ lainnya (Nelson, 

2014). 

Etiologi ISPA terdiri atas bakteri, virus dan 

ricketsia.Penyebab ISPA dapat berupa bakteri maupun virus. 

Bakteri penyebabnya antara lain dari genus streptokokus, 

stafilokokus, Pneumokokus, Hemofilus, Bordotella dan 

korinebakterium. Virus penyebabnya antara lain golongan 

Miksovirus, Adenovirus, Koronavirus, Pikornavirus, Mikoplasma, 

dan Herpesvirus. Sekitar 90-95% penyakit ISPA disebabkan 

oleh virus ( Hidayat, 2009). 

Keanekaragaman ISPA tergantung dari umur, kondisi tubuh 

dan kondisi lingkungan.Di Amerika Serikat anak yang berumur 1 

bulan sampai 6 tahun penyebab utamanya streptococcus 

pneumonia dan heamapilus influenza strotipe.Sedangkan 

khusus untuk anak 4 bulan hingga 2 tahun kejadian ISPA antara 

60-70% disebabkan oleh bakteri ( Rustandi, 2011).  

c. Patofisiologi ISPA  

Perjalanan klinis penyakit ISPA dimulai dengan 

berinteraksinya virus dengan tubuh.Masuknya virus sebagai 

antigen ke saluran pernafasan menyebabkan silia yang terdapat 

pada permukaan saluran nafas bergerak ke atas mendorong 

virus ke arah faring atau dengan suatu tangkapan refleks 



 
 

spasmus oleh laring.Jika refleks tersebut gagal maka virus 

merusak lapisan epitel dan lapisan mukosa saluran pernafasan 

(Dharmage, 2009). 

Iritasi virus pada kedua lapisan tersebut menyebabkan 

timbulnya batuk kering. Kerusakan stuktur lapisan dinding 

saluran pernafasan menyebabkan kenaikan aktifitas kelenjar 

mukus yang banyak terdapat pada dinding saluran nafas, 

sehingga terjadi pengeluaran cairan mukosa yang melebihi 

normal. Rangsangan cairan yang berlebihan tersebut 

menimbulkan gejala batuk Sehingga pada tahap awal gejala 

ISPA yang paling menonjol adalah batuk (Gupte, 2004). 

Adanya infeksi virus merupakan predisposisi terjadinya 

infeksi sekunder bakteri. Akibat infeksi virus tersebut terjadi 

kerusakan mekanisme mukosiliaris yang merupakan 

mekanisme perlindungan pada saluran pernafasan terhadap 

infeksi bakteri sehingga memudahkan bakteri-bakteri patogen 

yang terdapat pada saluran pernafasan atas seperti 

streptococcus pneumonia, haemophylus influenza dan 

staphylococcus menyerang mukosa yang rusak tersebut (Kelly, 

2010).  

Infeksi sekunder bakteri ini menyebabkan sekresi mukus 

bertambah banyak dan dapat menyumbat saluran nafas 

sehingga timbul sesak nafas dan juga menyebabkan batuk yang 

produktif. Invasi bakteri ini dipermudah dengan adanya fakor-



 
 

faktor seperti kedinginan dan malnutrisi. Suatu laporan 

penelitian menyebutkan bahwa dengan adanya suatu serangan 

infeksi virus pada saluran nafas dapat menimbulkan gangguan 

gizi akut pada bayi dan anak (Gupte, 2004). 

Virus yang menyerang saluran nafas atas dapat menyebar 

ke tempat-tempat yang lain dalam tubuh, sehingga dapat 

menyebabkan kejang, demam, dan juga bisa menyebar ke 

saluran nafas bawah. Dampak infeksi sekunder bakteripun bisa 

menyerang saluran nafas bawah, sehingga bakteri-bakteri yang 

biasanya hanya ditemukan dalam saluran pernafasan atas, 

sesudah terjadinya infeksi virus, dapat menginfeksi paru-paru 

sehingga menyebabkan pneumonia bakteri (Nelson, 2014). 

Penanganan penyakit saluran pernafasan pada anak harus 

diperhatikan aspek imunologis saluran nafas terutama dalam hal 

bahwa sistem imun di saluran nafas yang sebagian besar terdiri 

dari mukosa, tidak sama dengan sistem imun sistemik pada 

umumnya. Sistem imun saluran nafas yang terdiri dari folikel 

dan jaringan limfoid yang tersebar, merupakan ciri khas system 

imun mukosa. Ciri khas berikutnya adalah bahwa IgA 

memegang peranan pada saluran nafas atas sedangkan IgG 

pada saluran nafas bawah. Diketahui pula bahwa sekretori IgA 

(sIgA) sangat berperan dalam mempertahankan integritas 

mukosa saluran nafas (Dharmage, 2009). 



 
 

Dari uraian di atas, perjalanan klinis penyakit ISPA ini dapat 

dibagi menjadi empat tahap, yaitu: 

1) Tahap prepatogenesis, penyebab telah ada tetapi penderita 

belum menunjukkan reaksi apa-apa. 

2) Tahap inkubasi, virus merusak lapisan epitel dan lapisan 

mukosa. Tubuh menjadi lemah apalagi bila keadaan gizi dan 

daya tahan sebelumnya memang sudah rendah. 

3) Tahap dini penyakit, dimulai dari munculnya gejala 

penyakit.Timbul gejala demam dan batuk. 

4) Tahap lanjut penyakit, dibagi menjadi empat, yaitu dapat 

sembuh sempurna, sembuh dengan ateletaksis, menjadi 

kronis dan dapat meninggal akibat pneumonia. 

d. Klsifikasi ISPA  

ISPA dibagi atas 3 bagian yaitu:  

1. Kelompok umur < 2 bulan, diklasifikasikan atas:  

a) Pneumonia berat: bila disertai dengan tanda – tanda 

klinis seperti berhenti menyusu (jika sebelumnya 

menyusu dengan baik), kejang, rasa kantuk yang tidak 

wajar atau sulit bangun, stridor pada anak yang tenang, 

mengi, demam (38○C atau lebih) atau suhu tubuh yang 

rendah (dibawah 35,5o C), pernapasan cepat 60 kali atau 

lebih per menit, penarikan dinding dada berat, sianosis 

sentral (pada lidah), serangan apnea, distensi abdomen 

dan abdomen tegang.  



 
 

b) Bukan pneumonia: jika anak bernapas dengan frekuensi 

kurang dari 60 kali permenit dan tidak terdapat tanda 

pneumonia seperti diatas.  

2. Kelompok umur 2 bulan - <5 tahun diklasifikasikan atas:  

(1) Pneumonia sangat berat: batuk atau kesulitan bernapas 

yang disertai denagn sianosis sentral, tidak dapat minum, 

adanya penarikan dinding dada, anak kejang dan sulit 

dibangunkan. 

(2) Pneumonia berat: batuk atau kesulitan bernapas dan 

penarikan dinding dada, tetapi tidak disertai sianosis 

sentral dan dapat minum.  

(3) Pneumonia: batuk ( atau kesulitan bernapas) dan 

pernapsan cepat tanpa penarikan dinding dada.  

(4) Bukan pneumonia (batuk pilek biasa) : batuk (atau 

kesulitan bernapas) tanpa pernapasan cepat atau  

penarikan dindingdada.  

(5) Pneumonia persisten:  jika anak bernafas dengan 

frekuensi kurang dari 60 kali per menit dan tidak terdapat 

tanda pneumonia seperti diatas(Kemenkes RI, 2016) 

 

 

 



 
 

klasifikasi berdasarkan lokasi anatomi (Nelson, 2014), 

sebagai berikut:  

a) Infeksi Saluran Pernapasan atas Akut (ISPaA)  

Infeksi Saluran Pernapasan atas adalah infeksi yang 

terutama mengenai struktur saluran pernapasan diatas 

yang menyerang hidung sampai bagian faring. 

b) Infeksi Saluran Pernapasan bawah Akut (ISPbA) 

Infeksi yang menyerang mulai dari bagian epiglotis atau 

laring sampai dengan alveoli. 

e. Tanda gejala ISPA  

Penyakit ISPA adalah penyakit yang sangat menular, hal ini 

timbul karena kelelahan atau stres.Pada stadium awal, 

gejalanya berupa rasa panas, kering dan gatal dalam hidung, 

yang kemudian diikuti bersin terus menerus, hidung tersumbat 

dengan ingus encer serta demam dan nyeri kepala.Permukaan 

mukosa hidung tampak merah dan membengkak.Infeksi lebih 

lanjut membuat sekret menjadi kental dan sumbatan di hidung 

bertambah. Bila tidak terdapat komplikasi, gejalanya akan 

berkurang sesudah 3-5 hari. Komplikasi yang mungkin terjadi 

adalah sinusitis, faringitis, infeksi telinga tengah, infeksi saluran 

tuba eustachii, hingga bronkhitis dan pneumonia (radang 

paru).Secara umum gejala ISPA meliputi demam, batuk, dan 

sering juga nyeri tenggorok, coryza (pilek), sesak napas, mengi 

atau kesulitan berpas (WHO, 2008). 



 
 

Menurut Dharmage (2009), faktor yang mendasari timbulnya 

gejala penyakit pernapasan : 

1) Batuk  

Timbulnya gejala batuk karena iritasi partikulat adalah jika 

terjadi rangsangan pada bagian-bagian peka saluran 

pernapasan, misalnya trakeobronkial sehingga timbul sekresi 

berlebih dalam saluran pernapasan.Batuk timbul sebagai 

reaksi refleks saluran pernapasan terhadap iritasi pada 

mukosa saluran pernapasan dalam bentuk pengeluaran 

udara dan lendir secara mendadak disertai bunyi khas. 

2) Dahak  

Dahak terbentuk secara berlebihan dari kelenjar lender 

(mucus glands) dan sel goblet  oleh adanya stimuli, misalnya 

yang berasal dari gas, partikulat, allergen dan 

mikroorganisme infeksius.  Karena proses inflamasi,  

disamping dahak dalam saluran pernapasan juga terbentuk 

cairan eksudat  berasal dari bagian jaringan yang 

berdegenerasi.  

3) Sesak napas   

Sesak napas atau kesulitan bernapas disebabkan oleh aliran 

udara dalam saluran pernapasan karena penyempitan. 

Penyempitan dapat terjadi karena saluran pernapasan 

menguncup, oedema  atau karena adanya secret yang 



 
 

menghalangi arus udara. Sesak napas dapat ditentukan 

dengan menghitung pernapasan dalam satu menit. 

4) Bunyi mengi  

Bunyi mengi merupakan salah satu tanda penyakit 

pernapasan yang turut diobservasikan dalam penanganan 

infeksi akut saluran pernapasan. 

f. Cara penularan ISPA  

Penularan penyakit ISPA dapat terjadi melalui udara yang 

telah tercemar, bibit penyakit masuk kedalam tubuh melalui 

pernapasan, oleh karena itu maka penyakit ISPA ini termasuk 

golongan Air Borne Disease. Penularan melalui udara 

dimaksudkan adalah cara penularan yang terjadi tanpa kontak 

dengan penderita maupun dengan benda terkontaminasi. 

Sebagian besar penularan melalui udara dapat pula menular 

melalui kontak langsung, namun tidak jarang penyakit yang 

sebagian besar penularannya adalah karena menghisap udara 

yang mengandung unsure penyebab atau mikroorganisme 

penyebab (WHO, 2007). 

Pneumococcus masuk kedalam paru melalui jalan 

pernapasan secara percikan (droplet). Proses radang 

pneumonia dapart dibagi atas 3 stadia, yaitu:  

 

 

 



 
 

1) Stadium kongesti  

Kapiler melebar dan kongesti serta didalam alveoulus 

terdapat eksudat jernih, bakteri dalam jumlah banyak, dan 

terdapat beberapa neutrofi dan makrofag. 

2) Stadium Hepatisasi Merah  

Lobus dan lobules yang terkena menjadi padat dan 

mengendung udara, warna menjadi merah dan pada 

perabaan seperti hepar.Dalam alveolus didapatkan fibrin, 

leukosit neutrofit, eksudat dan banyak sekali eritrosit dan 

kuman.Stadium ini berlangsung sangat pendek. 

3) Stadium Hepatisasi Kelabu 

Lobus masih tetap padat dan warna merah menjadi 

pucat kelabu.Permukaan pleura suram karena diliputi oleh 

fibrin.Alveolus terisi fibrin dan leukosit, tempat terjadi 

fagositesis pneumococus.Kapiler tidak lagi kongestif 

sehingga mengakibatkan stadium resolusi eksudat 

berkurang, alveolus makrofag bertambah, dan leukosit 

mengalami nekrosis dan degenerasi lemak.Fibrin resorbsi 

menghilang. 

Secara patologi dan antomis Bronkopneumonia berbeda dari 

Pneumonia Lobaris dalam hal lokalisasi terdapat bercak-

bercak dengan distribusi yang tidak teratur ( Nelson, 2014).  

 ISPA dapat terjadi karena transmisi organisme melalui 

AC, droplet dan melalui tangan yang dapat menjadi jalan 



 
 

masuk bagi virus.Penularan faringitis terjadi melalui droplet, 

kuman menginfiltrasi lapisan epitel, jika epitel terkikis maka 

jaringan limfoid superficial bereaksi sehingga terjadi 

pembendungan radang dengan infiltrasi leukosit 

polimorfonuklear. Pada sinusitis, saat terjadi ISPA melalui 

virus, hidung akan mengeluarkan ingus yang dapat 

menghasilkan superinfeksi bakteri, sehingga dapat 

menyebabkan bakteri pathogen masuk kedalam rongga-

rongga sinus (WHO, 2008).  

g. Faktor-faktor yang berperan dalam kejadian ISPA  

Faktor-faktor resiko yang berperan dalam kejadian ISPA 

pada anak adalah sebagai berikut: 

1) Usia 

Kebanyakan infeksi saluran pernafasan yang sering 

mengenai anak usia dibawah 3 tahun, terutama bayi kurang 

dari 1 tahun. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak 

pada usia muda akan lebih sering menderita ISPA daripada 

usia yang lebih lanjut.  

2) Jenis kelamin 

Meskipun secara keseluruhan di negara yang sedang 

berkembang seperti Indonesia masalah ini tidak terlalu 

diperhatikan, namun banyak penelitian yang menunjukkan 

adanya perbedaan prevelensi penyakit ISPA terhadap jenis 

kelamin tertentu. Angka kesakitan ISPA sering terjadi pada 



 
 

usia kurang dari 2 tahun, dimana angka kesakitan ISPA anak 

perempuan lebih tinggi daripada laki-laki di negara Denmark.  

3) Status gizi 

Interaksi antara infeksi dan Kekurangan Kalori Protein (KKP) 

telah lama dikenal, kedua keadaan ini sinergistik, saling 

mempengaruhi, yang satu merupakan predisposisi yang 

lainnya. Pada KKP, ketahanan tubuh menurun dan virulensi 

pathogen lebih kuat sehingga menyebabkan keseimbangan 

yang terganggu dan akan terjadi infeksi, sedangkan salah 

satu determinan utama dalam mempertahankan 

keseimbangan tersebut adalah status gizi anak. 

4) Status imunisasi 

Mendapatkan bahwa ketidakpatuhan imunisasi berhubungan 

dengan peningkatan penderita ISPA walaupun tidak 

bermakna. Hal ini sesuai dengan penelitian lain yang 

mendapatkan bahwa imunisasi yang lengkap dapat 

memberikan peranan yang cukup berarti dalam mencegah 

kejadian ISPA.  

5) Pemberian suplemen vitamin A 

Pemberian vitamin A pada balita sangat berperan untuk 

masa pertumbuhannya, daya tahan tubuh dan kesehatan 

terutama pada penglihatan, reproduksi, sekresi mukus dan 

untuk mempertahankan sel epitel yang mengalami 

diferensiasi. 



 
 

6) Pemberian air susu ibu (ASI) 

ASI adalah makanan yang paling baik untuk bayi terutama 

pada bulan-bulan pertama kehidupannya.ASI bukan hanya 

merupakan sumber nutrisi bagi bayi tetapi juga sebagai 

sumber zat antimikroorganisme yang kuat, karena adanya 

beberapa faktor yang bekerja secara sinergis membentuk 

sistem biologis. 

h. Pencegahan ISPA  

Menurut Sutomo dan Anggraeni (2010), Banyak hal yang dapat 

dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit ISPA 

diantaranya:  

1) Menghindarkan diri dari penderita ISPA  

2) Hindari asap, debu dan bahan lain yang mengganggu 

pernapasan  

3) Imunisasi lengkap pada balita diposyandu  

4) Membersihkan rumah dan lingkungan tempat tinggal  

5) Rumah harus mendapatkan udara bersih dan sinar matahari 

yang cukup serta memiliki lubang angin dan jendela  

6) Menutup mulut dan hidung saat batuk.  

7) Tidak meludah sembarangan.  

2. Imunisasi 

a. Pengertian 

Imunisasi merupakan usaha memberikan kekebalan pada 

bayidan anak dengan memasukkan vaksin kedalam tubuh agar 



 
 

tubuh membuat zat anti untuk mencegah terhadap penyakit 

tertentu (Hidayat, 2009). 

Imunisasi atau vaksinasi adalah prosedur untuk 

meningkatkan derajat imunitas, memberikan imunisasi protektif 

dengan menginduksi respons memori terhadap pathogen 

tertentu/toksin dengan menggunakan preparat antigen 

nonvirulent/nontoksik (Baratawidjaja dan Rengganis, 2010). 

Imunisasi adalah sediaan organisme yang mati atau 

dilemahkan, ketika imunisasi memasuki system anak, ini 

menghasilkan imunitas terhadap penyakit spesifik dengan 

menyebabkan tubuh membangun antibody dan pertahanan 

terhadap organisme (Kelly, 2010). 

b. Tujuan pemberian imunisasi  

Pemberian imunisasi pada anak mempunyai tujuan agar 

tubuh kebal terhadap penyakit tertentu, kekebalan tubuh juga 

dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya terdapat 

tingginya kadar antibodi pada saat dilakukan imunisasi , potensi 

antigen yang disuntikkan, waktu antara pemberian imunisasi, 

mengingat efektif dan tidaknya imunisasi tersebut akan 

tergantung dari faktor yang mempengaruhinya sehingga 

kekebalan tubuh dapat diharapkan pada diri anak ( Hidayat, 

2009). 

Pelaksanaan imunisasi bertujuan mencegah (eradiksi) dan 

menghilangkan penyakit dari seseorang atau pada sekelompok 



 
 

masyarakat, bahkan menghilangkan penyakit tersebut (Suryani 

dan Bad’iah, 2017). 

Vaksinasi bertujuan untuk memberikan imunitas yang efektif 

dengan menciptakan ambang mekanisme efektor imun yang 

adekuat dan sesuai, beserta populasi sel memori yang dapat 

berkembang cepat pada kontak baru dengan antigen dan 

memberikan proteksi terhadap infeksi (Baratawidjaja dan 

rengganis, 2010 : 613).  

c. Manfaat pemberian imunisasi  

Manfaat imunisasi yaitu pertahanan tubuh yang dibentuk 

oleh beberapa vaksin akan dibawah seumur hidup, cost 

effective karena murah dan efektif dan tidak berbahaya (reaksi 

serius sangat jarang terjadi, jauh lebih jarang daripada 

komplikasi yang timbul apabila terserang penyakit tersebut 

secara alami). Imunisasi juga memiliki dampak secara individu, 

sosial dan epidemologi (Hidayat, 2009). 

d. Jenis – jenis imunisasi 

Imunisasi sebagai salah satu cara untuk menjadikan kebal 

pada bayi dan anak dari berbagai penyakit, diharapkan anak 

atau bayi tetap tumbuh dalam keadaan sehat. Pada dasarnya 

dalam tubuh sudah memiliki pertahanan secara sendiri agar 

berbagai kuman yang masuk dapat dicegah, pertahanan tubuh 

tersebut meliputi pertahanan nonspesifik dan pertahanan 

spesifik, proses mekanisme pertahanan dalam tubuh pertama 



 
 

kali adalah pertahanan nonspesifik seperti complemen dan 

makrofag dimana komplemen dan magrofag ini yang pertama 

kali akan memberikan peran ketika ada kuman yang masuk 

kedaalam tubuh. Setelah itu maka kuman harus melawan 

pertahanan tubuhyang kedua yaitu pertahanan tubuh spesifik 

terdiri dari sistem humoral dan seluler.Sistem pertahanan 

tersebut hanya bereaksi terhadap kuman yang mirip dengan 

bentuknya. Sistem pertahanan humoral akan menghasilkan zat 

yang disebut imunoglobulin (Ig A, IgM, IgG, Ig E, Ig D), dan 

sistem pertahanan seluler terdiri dari Limfosit B dan Limfosit T, 

dalam pertahanan spesifik selanjutnya akan menghasilkan satu 

cell yang disebut sel memori, sel ini akan berguna atau sangat 

cepat dalam bereaksi apabila sudah pernah masuk kedalam 

tubuh, kondisi ini yang digunakan dalam prinsip imunisasi. 

Berdasarkan proses tersebut diatas maka iminusasi dibagi 

menjadi dua yaitu imunisasi aktif dan imunisasi pasif (Hidayat, 

2009 : 104).   

1) Imunisasi pasif 

Jika perlindungan diberikan dari luar dan tidak berlangsung 

lama tanpa ada partisipasi pertahanan tubuh dari dalam, 

yang biasa disebut antibody  

2) Imunisasi aktif 

Jika perlindungan dari luar membuat tubuh memiliki 

simpanan antibody yang berfungsi melawan penyakit 



 
 

tertentu maka tubuh secara aktif berpartisipasi menolak 

infeksi (Gupte, 2004)  

Sedangkan menurut (Baratawidjaja dan Rengganis, 2010 : 

570), imunisasi dibagi menjadi dua yaitu imunisasi pasif dan 

imunisasi aktif. 

1) Imunisasi pasif  

Imunisasi pasif terjadi bila seseorang menerima antibodi 

atau produk sel dari orang lain yang telah mendapat 

imunisasi aktif. Imunisasi pasif terbagi lagi menjadi 2 yaitu:  

a) Imunisasi pasif alamiah 

Seseorang mempunyai imunisasi pasif alamiah dari 

beberapa imunitas diantaran imunitas meternal melalui 

plasenta dan imunitas maternal melalui kolostrum. 

b) Imunisasi pasif buatan  

Imunisasi pasif tidak diberikan secara rutin, hanya 

diberikan pada keadaan tertentu kepada penderita yang 

terpajan dengan bahan yang berbahaya terhadapnya 

dan sebagai regimen jangka panjang pada penderita 

dengan defisiensi antibodi. 

2) Imunisasi aktif  

Dalam imunisasi aktif untuk mendapatkan proteksi dapat 

diberikan vaksin hidup/dilemahkan atau yang 

dimatikan.Keuntungan dari pemberian vaksin 

hidup/dilemahkan ialah terjadinya replikasi mikroba 



 
 

sehingga menimbulkan pajanan dengan dosis lebih besar 

dan respons imun ditempat infeksi alamaiah. 

e. Cara pemberian imunisasi  

Vaksin dapat diberikan secara subkutan, intramuscular, 

intrakutan (intradermal) dan per-oral sesuai dengan petunjuk 

yang tertera pada kemasan vaksin.Vaksin harus diberikan pada 

tempat yang dapat memberikan respon imun optimal dan 

memberikan kerusakan minimal terhadap jaringan sekitar, 

pembuluh darah, atau persarafan. Suntikan subkutan tidak 

menggangggu system neurovaskuler, biasanya diberikan untuk 

vaksin hidup dan  vaksin yang menghasilkan imunogenisitas 

yang tinggi apabila diberikan secara subkutan. Vaksin yang 

seharusnyadiberikan intramuscular (misalnya hepatitis B) akan 

menurun imunogenisitasnya apabila diberikan secara subkutan 

(Suryani dan Bad’iah, 2017).  

Suntikan subkutan pada bayi diberikan pada paha atas 

bagian anterolateral atau daerah deltoid untuk anak 

besar.Jarum yang digunakan berukuran 5/ 8-3 /4 inci, yaitu 

jarum berukuran 23-25. Kulit dan jaringan dibawahnya dicubit 

tebal perlahan dengan mempergunakan jempol dan dari 

telunjuk sehingga terangkat dari otot, kemudian jarum 

ditusukkan pada lipatan tersebut dengan kemiringankira-kira 45 

derajat ( Kelly, 2010).   

 



 
 

f. Jenis imunisasi dasar yang dianjurkan pemerintah  

1) Hepatitis B 

Merupakan imunisasi yang digunakan untuk 

mencegah terjadinya penyakit hepatitis yang kandungannya 

adalah HbsAg dalam bentuk cair.Frekuensi pemberian 

imunisasi hepatitis tiga kali.Waktu pemberian imunisasi 

hepatitis B pada umur (0-11 bulan). Cara pemberian 

imunisasi hepatitis ini adalah intramuskular ( Hidayat, 2009).  

Vaksin hepatitis B juga dikenal sebagai yang pertama 

vaksin “anti-kanker” karena mencegah hepatitis B, penyebab 

utama kanker hati di seluruh dunia. Vaksin hepatitis B 

dianjurkan untuk semua bayi dan anak-anak hingga usia 18 

tahun oleh Organisasi Kesehatan DUnia (WHO) dan Pusat 

Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS. CDC 

juga merekomendasikan bahwa orang dewasa di kelompok 

beresiko tinggi divaksinasi. 

Pemberian imunisasi hepatitis B harus berdasarkan 

status HBsAG pada saat melahirkan. Jadwal pemberian 

berdasarkan status HBsAG ibu adalah sebagai berikut:  

a) Bayi lahir dari ibu dengan status HBsAG yang tidak 

diketahui. Diberikan vaksin rekombinan (HB Vax-115 µg 

atau Engerix B 10 µg) atau vaksin plasma derived 10 mg 

secara intramuskular, dalam waktu 12 jam setelah lahir. 

Dosis kedua diberikan umu 1-2 bulan dan dosis ketiga 



 
 

umur 6 bulan. Apabila pada pemeriksaan selanjutnya 

diketahui HBsAG-nya positif, maka anak harus segera 

diberikan 0,5 ml HBIG (sebelum 1 minggu). 

b) Bayi lahir dari ibu HBsAG positif. Dalam waktu 12 jam 

setelah lahir, secara bersamaan, diberikan 0,5 ml HBIG 

dan vaksin rekombinan (HB Vax-II 5 mg atau Engerix B 

10 mg), secara intramuscular di sisi tubuh yang 

berlainan. Dosis kedua diberikan 1-2 bulan sesudahnya 

dan dosis ketiga diberikan pada usia 6 bulan. 

c) Bayi lahir dari ibu dengan HBsAg negative. Diberikan 

vaksin rekombinan (HB VAX-II minimal 2,5 µg atau 

Engerix B 10 µg, vaksin plasma derived, dengan dosis 10 

µg secara intramuscular, pada saat lahir sampai usia 2 

bulan. Dosis kedua diberikan 1-2 bulan kemudian dan 

dosis ketiga diberikan 6 bulan setelah imunisasi pertama. 

2) Vaksinasi BCG  

B adalah singkatan dari Ballicus (bakteri), C singkatan 

dariCalmette dan G untuk Guerin.Calmette dan Guerin 

adalah dua orang ilmuan dari Perancis yang 

mengembangkan vaksin BCG untuk melawan penyakit 

tuberculosis diawal abad ini. 

Lengan kiri adalah bagian standar tempat pemberian 

vaksinasi BCG.Jarum yang sangat kecil dan tabung suntik 



 
 

khusus yang berisi tuberculin digunakan untuk 

menginjeksikan vaksin kedalam kulit (Gupte, 2004). 

Mycobacterium tuberculosis (Mtb), agen etiologi 

tuberculosis (TB), merupakan penyakit penyebab utama 

kematian manusia, khususnya di Negara-negara 

berkembang dalam konteks global, TB terkait erat dengan 

kemiskinan, dan pengedalian TB pada akhirnya merupakan 

masalah keadilan dan hak asasi manusia. 

Bacille Calmette-Guerin (BCG) vaksin telah ada 

selama 80 tahun dan merupakan salah satu yang paling 

banyak digunakan dari semua vaksin saat ini.Vaksin BCG 

memiliki efek perlindungan, didokumentasikan terhadap 

meningitis dan TB disebarluaskan pada anak-anak itu tidak 

mencegah infeksi primer dan, yang lebih penting, tidak 

mencegah reaktivitas infeksi paru laten, sumber utama 

penyebaran bacillary di masyarakat. 

Vaksin BCG diberikan oleh suntikan di bawah kulit 

(intradermal).Hal ini biasanya diberikan di lengan kanan atas 

(insersio M. Deltoideus).Dalam beberapa kasus, tes mungkin 

perlu dilakukan sebelum menerima vaksin BCG.Hal ini 

terjadi jika anak sudah terinfeksi TB. Jika hal ini terjadi, 

dokter akan mengatur untuk ters kulit TB, disebut tes 

Mantoux.Jik tes kulit positif (yaitu anak sebelumnya telah 



 
 

terinfeksi TB) vaksin BCG tidak harus diberikan.jika tes kulit 

negatif, anak akan dapat menerima vaksin BCG. 

Vaksinasi BCG dianjurkan untuk semua bayi sampai usia 

satu tahun yang: 

a) Dilahirkan di daerah di mana tingkat TB lebih tinggi 

daripada di seluruh negara. 

b) Memiliki orang tua atau kakek-nenek yang lahir di negara 

di mana ada tingkat tinggi TB. 

3) Vaksinasi Polio  

Polio (poliomyelitis) merupakan penyebab utama 

paralisis pada tungkai kaki dan kelumpuan pada anak-anak. 

Pemberian vaksin polio secara oral dalam bentuk tablet 

manis atau tetes (drop) dimulai pada umur 6 minggu, dikenal 

sebagai cara untuk melindungi diri melawan penyakit 

(Baratawidjaja dan Rengganis, 2010).    

Satu dosis OPV menghasilkan kekebalan terhadap 

ketiga serotipe virus polio di sekitar 50% dari penerima.Tiga 

dosis OPV hidup-dilemahkan menghasilkan antibodi 

pelindung untuk semua tiga jenis virus polio di lebih dari 95% 

dari penerima.OPV menghasilkan kekebalan yang sangat 

baik di usus, situs utama masuk virus polioliar, yang 

membantu mencegah infeksi dengan virus liar di daerah di 

mana virus endemik. Virus hidup yang digunakan dalam 

vaksin ditumpahkan dalam tinja dan dapat menyebar ke 



 
 

orang lain dalam komunitas. Virus hidup juga memilik 

persyaratan ketat untuk transportasi dan penyimpangan, 

yang menjadi masalah di beberapadaerah panas atau 

terpencil.Seperti vaksin virus hidup lainnya, imunitas 

diprakarsai oleh OPV mungkin seumur hidup. 

Pemberian imunisasi dapat langsung diberikan saat 

anak lahir (dibarengi dengan Imunisasi DPT), kemudian 

pada usia 2, 4, dan 6 bulan. Pemberian selanjutnya 

dilakukan pada usia 18 bulan dan 5 tahun. Vaksin polio tidak 

dapat diberikan kepada anak yang menderita penyakit akut 

atas demam tinggi (di atas 38o C), muntah atau diare, 

penyakit kanker, HIV/AIDS, sedang menjalani pengobatan 

steroid dan pengobatan radiasi umum, serta anak dengan 

mekanisme kekebalan yang terganggu. Perlu mendapat 

perhatian pada pemberian polio-1 saat bayi masih berada di 

rumah bersalin/rumah sakit, dianjurkan vaksin polio diberikan 

pada saat bayi akan dipulangkan agar tidak mencemari bayi 

lain mengingat virus polio dapat diekskresi melalui tinja. 

4) Vaksinasi triple (DPT)  

Vaksin DPT (Difteri, Pertusis, Tetanus) mengandung 

racun kuman difteri yang telah dihilangkan sifat racunnya, 

namun masih dapat merangsang pembentukan zat anti 

(toksoid).DPT diberikan untuk mencegah tiga macam 



 
 

sekaligus yaitu difteri, pertusis dan tetatus (Suryani dan 

Bad’iah, 2017). 

Imunisasi DPT dasar diberikan 3 kali sejak umur dua 

bulan dengan interval 4-6 minggu.DPT-1 diberikan pada 

umur 2-4 bulan, DPT-2 pada 3-5 bulan, DPT-3 diberikan 

pada umur 4-6 bulan. 

5) Imunisasai Campak  

Campak merupakan penyakit virus yang dapat 

mendatangkan komplikasi serius, seperti infeksi telinga, 

diare, dan pnemonia.Diperkirakan 1 dari 1000 penderita 

campak terkena ensefalitis (pembengkakan otak).Gejala 

pertama dari timbulnya gejala campak adalah demam, lelah, 

batuk, hidung beringus, mata merah dan sakit, serta badan 

terasa kurang sehat.Beberapa hari kemudian timbul ruam 

pada muka, merebak ke tubuh dan berlanjut selama 4-7 

hari.Untuk mencegah hal tersebut anak harus mendapatkan 

imunisasi campak yang mengandung vaksin dari virus hidup 

yang telah dilemahkan. 

Imunisasi ini dilakukan dengan cara penyuntikan pada 

otot paha atau lengan bagian atas. Vaksin diberikan dua kali, 

yaitu ketika anak berusia 9 bulan dan ketika anak memasuki 

usia 6 tahun. Pada umumnya, imunisasi campak tidak 

memiliki efek samping dan relatif aman.Namun, dalam 

beberapa kasus pasca vaksinasi dan berlangsung selama 



 
 

24-48 jam.Anak juga bisa mengalami ruam atau bercak 

merah selama ± 2 hari. 

g. Jadwal Pemberian Imunisasi  

Tabel 2.1 jadwal Lima Imunisasi Dasar Lengkap (LIL) 

Untuk bayi usia dibawah 1 tahun 

Jenis Dosis Usia Cara Lokasi 

HB0 0,5 ml 0-7 
hari 

IM Paha 

BCG + 
Polio1 

0,05 ml + 2 
tetes 

1 
bulan 

IC + 
oral 

Lengan kanan atas + 
Mulut 

DPT + 
Polio2 

0,5 ml + 2 
tetes 

3 
bulan 

IM + 
oral 

Paha + Oral 

DPT + 
Polio3 

0,5 ml + 2 
tetes 

4 
bulan 

IM + 
oral 

Paha + Oral 

DPT + 
Polio4 

0,5 ml + 2 
tetes 

9 
bulan 

IM + 
oral 

Paha + Oral 

CAMPAK 0,5 ml 9 
bulan 

SC Lengan kiri atas 

(Kemenkes RI, 2016) 

3. Balita 

a. Pengertian balita  

Balita adalah istilah umum bagi anak usia13-18 bulan (batita) 

dan anak prasekolah (3-5 tahun). Saat usia batita, anak masih 

tergantung penuh kepada orang tua untuk melakukan kegiatan 

penting, seperti mandi, buang air dan makan. Perkembangan 

berbicara dan berjalan sudah bertambah baik. Namun 

kemampuan lain masih terbatas (Sutomo dan Anggraeni, 2010).  

Balita adalah anak dengan usia dibawah 5 tahun dengan 

karakteristik pertumbuhan cepat pada usia 0-1 tahun, dimana 



 
 

umur 5 bulan berat badan naik 2 kali berat badan lahir dan berat 

badan naik 3 kali dari berat badan lahir pada umur 1 tahun dan 

menjadi 4 kali pada umur 2 tahun. Pertumbuhan mulai lambat 

pada masa pra sekolah kenaikan berat badan kurang lebih 2 kg 

per tahun, kemudian pertumbuhan konstan mulai berakhir 

(Soetjiningsih, 2010). 

Balita adalah anak yang berusia dibawah lima tahun yang 

sedang mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan 

yang pesat. Pertumbuhan perkembangan balita dipengaruhi 

oleh kesehatan yang baik, status gizi yang baik, lingkungan 

yang sehat, serta keluarga (termasuk pengasuh) yang baik 

dalam merawat balita (Depkes RI, 2008). 

b. ISPA pada Balita  

Balita sering terpajan oleh beberapa jenis polutan dan virus 

dengan mudah terutama polutan yang berasal dari dalam rumah 

karena sekitar 80% balita menghabiskan waktu didalam 

rumah.Selain itu ditambah lagi dengan daya tahan tubuh yang 

berbeda setiap balita menyebabkan balita lebih rentan terhadap 

penyakit terutama ISPA.Keterpajanan balita terhadap bahaya 

kesehatan lingkungan terjadi dibeberapa area yang berbeda 

yakni didalam rumah, lingkungan, tetangga dan komunitas 

dilingkungan yang lebih luas. 

Terdapat dua factor kesehatan pada balita yaitu perumahan 

dan tempat tinggal (seluruh aspek ketersediaan dan kualitas 



 
 

perumahan, kepadatan hunian, kondisi rumah yang berbahaya, 

dan tidak aman, kelembapan dan ventilasi yang buruk), dan 

populasi udara dalam ruangan ( misalnya asap dari pemanasan 

dan proses memasak, perabotan yang mengeluarkan asap, 

asap rokok dilingkungan sekitar dan zat polutan dari luar 

ruangan yang masuk kedalam ruangan) (WHO, 2008).  

4. Hubungan imunisasi dengan kejadian ISPA 

Respon imun memegang peran penting dalam melindungi tubuh 

terhadap infeksi.Aspek patologik yang tampak pada penyakit infeksi 

tidak disebabkan aksi langsung dari patogen agresor melainkan 

merupakan akibat dari respon imun.Pada situasi demikian, ada 

reaksi hipersensitivitas yang meningkatkan dan memodulasi respon 

imun yang berakibat kerusakan jaringan.Mekanisme pertahanan 

tubuh terhadap infeksi bakteri dipengaruhi oleh struktur dan 

patogenitas bakteri.Mekanisme pertahanan sistematik terhadap 

mikroorganisme secara garis besar juga digolongkan dalam respon 

imun selular dan respon imun humoral   (Kresno, 2010). 

Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) merupakan penyakit 

infeksi yang menyerang saluran pernapasan atas maupun bawah 

secara mendadak serta menimbulkan masalah kegawatan dan 

menjadi salah satu penyebab kematian pada bayi dan balita 

(Dharmage,2009). 

Menurut program pengendaliannya, ISPA dibedakan menjadi 2 

golongan, yaitu golongan pneumonia dan bukan 



 
 

pneumonia.Penyakit batuk pilek, seperti rinitis, faringitis tonsilitis 

dan penyakit jalan napas bagian atas lainnya digolongkan sebagai 

ISPA bukan pneumonia (Kemenkes RI, 2016). 

Penyakit ISPA akan menyerang apabila kekebalan tubuh 

(imunitas) menurun. Bayi dan anak di bawah lima tahun adalah 

kelompok yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang masih sangat 

rentan terhadap berbagai penyakit termasuk penyakit ISPA baik 

golonganpneumonia ataupun golongan bukan pneumonia 

(Baratawidjadja dan Rengganis, 2010). 

Penyebab ISPA terdiri dari lebih dari 300 jenis bakteri, virus dan 

richetsia.Penyebab ISPA pada balita sukar untuk ditetapkan karena 

dahak biasanya sukar diperoleh.Penyebab ISPA di Indonesia 

masih didasarkan pada hasil penelitian di luar Indonesia. Menurut 

publikasi WHO, penelitian di berbagai negara menunjukkan bahwa 

di negara berkembang streptococcus pnemonia dan haemophylus 

influenza (Yudarmawan, 2012)  

Menurut Prabu (2013), secara umum terdapat 3 (tiga) faktor 

risiko terjadinya ISPA yaitu faktor lingkungan, faktor individu anak, 

serta faktor perilaku. Pada faktor individu anak, faktor risikonya 

terdiri dari : umur anak, berat badan lahir, status gizi, vitamin A dan 

status imunisasi. 

Upaya untuk menurunkan resiko penyakit ISPA perlu dilakukan, 

yaitu dengan pemberian Imunisasi dasar lengkap, pemberian 

kapsul vitamin A, serta meningkatkan pengetahuan orang tua 



 
 

dalam pencegahan penyakit ISPA. Program pemerintah setiap 

balita harus mendapatkan Lima Imunisasi dasar Lengkap (LIL) 

yang mencakup 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis Polio, 4 dosis 

Hepatitis B dan 1 dosis Campak (Kemenkes RI, 2016). 

B. Landasan teori 

Infeksi Saluran Pernapasan Akut sering disingkat dengan 

ISPA.Istilah ini diadaptasi dari istilah dalam bahasa inggris Acute 

Respiratory Infections (ARI).ISPA juga dapat didefinisikan sebagai 

penyakit saluran pernafasan akut yang disebabkan oleh beberapa 

agen infeksius yang ditularkan dari manusia kemanusia. 

Penyebab terjadinya ISPA karena terpaparnya bakteri dan virus 

pada tubuh, mikroorganisme tersebut masuk melalui saluran 

pernafasan yang kemudian akan menyerang keseluruh tubuh sehingga 

mengakibatkan Infeksi. 

Adanya infeksi virus menyebabkan predisposisi terjadinya infeksi 

yang lainnya.Akibat adanya infeksi virus tersebut sehingga menjadikan 

kerusakan perlindungan pada saluran pernafasan sehingga 

memudahkan bakteri-bakteri pathogen yang terdapat pada saluran 

pernafasan atas seperti pneumonia dan influenza. 

Tanda dan gejala ISPA adalah demam, batuk, dahak, hidung 

tersumbat, mengi dll.Cara penularan ISPA yaitu dapat melalui udara 

yang tercemar oleh virus sehingga masuk kedalam tubuh malalui 

pernafasan. 



 
 

Banyak faktor dapat menyebabkan terjadinya ISPA pada balita, 

salah satunya adalah status imunisasi yang tidak lengkap.Status 

imunisasi yang tidak lengkap dapat membuat imun dalam tubuh 

menurun, sehingga apabila balita terpapar dengan mikroorganisme 

dengan sangat mudah akan terjadi ISPA. 

  



 
 

C. Kerangka teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nelson 2014) 

Bagan. 2.1 Kerangka Teori 

  

Bakteri, virus, Ricketsa 

Tubuh terpapar Bakteri, 

Virus, Ricketsa 

Imunisasi tidak lengkap  Imunisasi lengkap  

Pertahanan terhadap 

organisme melemah  

Pertahanan terhadap 

organisme baik  

Panas, batuk, sesak, 

hidung tersumbat, 

mengi  

ISPA   



 
 

D. Kerangka konsep 

Berdasarkan kerangka teori, dalam studi ini peneliti ingin melihat 

hubungan satus imunisasi terhadap ISPA pada balita.Berdasarkan 

penjelasan yang dinyatakan Kresno, respon imun memegang peran 

penting dalam melindungi tubuh terhadap infeksi.Oleh karena itu, 

peneliti mengambil salah satu variable independen, berdasarkan hasil 

penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa ada hubungan 

variable dengan kejadian ISPA pada balita. 

Kerangka konsep: 

 

 

Bagan. 2.2 kerangka konsep 

 

1. Variable Independen : Status imunisasi  

2. Variable Dependen : ISPA  

E. Hipotesis penelitian 

Terdapat hubungan antara status imunisasi dengan kejadian ISPA 

pada balita. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penilitian 

Penelitian ini termasuk penelitian observasional analitik 

dengan pendekatan Cross Sectional yaitu jenis penelitian yang 

menekankan pada waktu pengukuran atau observasi data dalam 

satu kali pada satu waktu yang dilakukan pada variabel terikat dan 

variabel bebas.Pendekatan ini digunakan untuk melihat hubungan 

antara variabel satu dengan variabel lainnya (Sastroasmoro dan 

ismael, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 3.1 skema penelitian cross sectional 
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B. Waktu danTempat Penelitian 

1. Waktu 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juli tahun 

2018 

2. Tempat  

Lokasi adalah tempat penelitian tersebut dilakukan, 

sedangkan waktu adalah jangka waktu yang dibutuhkan peneliti 

untuk memperoleh data (Notoatmodjo,2012). 

Penelitian ini akan dilakukan di Puskesmas Pamandati, 

Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 

2018.  

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi dalam Penelitian ini adalah seluruh balita usia 13-

18 bulan yang ada di wilayah kerja Puskesmas Pamandati pada 

tahun 2017yaitu sebanyak 85 balita. 

2. Sampel  

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti 

(Notoatmodjo, 2012). 

Sampel dalam penelitian ini yaitu balita usia 13-18 bulan 

yang ada di wilayah kerja Puskesmas Pamandati pada tahun 

2017-2018  dengan menggunakan rumus:  

  
     

  (   )       
 

 



 
 

  
   (     )         

(     )     (     )          
 

  
                 

                         
 

  
       

            
 

        

Jadi sampel dalam penelitian ini adalah 34 

keterangan:  

n : besarnya sampel 

N : populasi 

d : tingkat kepercayaan  yang diinginkan (0,05%) 

Z : derajat kemaknaan dengannilai (1,96) 

 : perkiraan populasi yang diteliti (0,05) 

q : proporsi populasi yang tidak di hitung (1-p) 

(Notoatmodjo, 2012) 

3. Kriteria Sampel 

Adapun pengambilan sampel dilakukan pada pemilihaan  

dengan menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi sebagai 

berikut:  

a. Kriteria Inklusi  

Kriteria inklusi adalah kriteria atau ciri-ciri yang perlu 

dipenuhi oleh setiap anggota populasi yang dapat diambil 

sebagai sampel. 

Inklusi dalam penelitian ini adalah:  



 
 

1) Ibu yang berdomisili diwilayah kerja Puskesmas 

Pamandati Konawe Selatan  

2) Ibu yang mempunyai anak usia 13-18 bulan  

3) Ibu yang memeriksakan anaknya diPuskesmas 

Pamandati baik yang mengalami ISPA maupun tidak 

sakit.   

b. Kriteria eksklusi  

Kriteria eksklusi adalah kriteria atau ciri-ciri anggota populasi 

yang tidak dapat diambil sebagai sampel (Notoatmodjo 

2012). 

Eksklusi dalam penelitian ini adalah:  

1) Ibu yang berdomisili diluar wilayah kerja Puskesmas 

Pamandati.  

2) Ibu yang memiliki anak dengan usia lebih dari 18 bulan.   

4. Tekhnik sampling  

Tekhnik sampling adalah cara menentukan sampel yang 

jumlahnya sesuai ukuran sampel yang akan dijadikan sumber 

data sebenarnya dengan memperhatikan sifat-sifat penyebaran 

populasi agar diperoleh sampel yang representative. 

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan 

Accidental sampling yaitu tekhnik pengambilan sampel dari 

anggota populasi dengan mengambil kasus atau responden 

yang kebetulan ada atau tersedia disuatu tempat sesuai dengan 

konteks penelitian. 



 
 

D. Variabel Penelitian 

1. Variabel terikat (dependent) yaitu Balita yang mengalami ISPA  

2. Variabel bebas (independent) yaitu: status imunisasi 

E. Definisi operasional dan kriteria objektif 

1. Status Imunisasi 

Status imunisasi ialah imunisasi yang diberikan pada anak yang 

terdiri dari 1dosis BCG (Bacillus Calmate Guerin), 3 dosis DPT 

(Difteri Pertusis Tetanus), 4 dosis polio, 4 dosis Hepatitis B, dan 

terakhir 1 dosis campak. Dengan alat ukur wawancara. Cara 

ukur menggunakan kuesioner dengan kategori objektif sebagai 

berikut: 

a. Lengkap   : jika telah mendapatkan 1dosis BCG 

(Bacillus Calmate Guerin), 3 dosis DPT (Difteri Pertusis 

Tetanus), 4 dosis polio, 4 dosis Hepatitis B, dan 1 dosis 

campak, yang terbukti dari pencatatan KMS maupun 

register imunisasi sesuai umurnya didasarkan pada standar 

jadwal pemberian imunisasi.  

b. Tidak lengkap : jika belum atau tidak mendapatkan 

imunisasi yang lengkap atau dengan kata lain tidak 

memenuhi kriteria imunisasi lengkap.  

Skala : Nominal  

2. Kejadian ISPA  

Kejadian ISPA merupakan infeksi saluran pernafasan atas pada 



 
 

balita yang di tandai dengan batuk pilek,demam, sakit telinga 

(otitis media), dan radang tenggorokan (faringitis). Dengan alat 

ukur wawancara. Cara ukur menggunakan kuesioner dengan 

kategoriobjektif : 

a. Mengalami ISPA  : Bila anak mengalami gejala ISPA 

seperti demam, batuk/bersin, dan kesulitan bernafas.  

b. Tidak mengalami ISPA  : bila anak tidak mengalami gejala 

ISPA seperti demam, batuk/bersin, dan kesulitan bernafas. 

Skala :Nominal 

F. Instrumen Penelitian 

Alat ukur dan instrument penelitian adalah alat-alat yang 

akan digunakan untuk pengumpulan dataData kejadian ISPA pada 

balitadiperoleh dari hasil pedoman kuesioner,sementara 

kelengkapan imunisasidiperoleh dari kartu menuju sehat 

(KMS)anak balita.  

G. Jenis dan Cara Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data 

sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh dari responden, 

sedangkan Data Sekunderadalah data yang didapat dari 

Puskesmas Pamandati 

Adapunproses Data Primer yangdilakukan Peneliti 

yaitu dengan meminta kesediaan responden untuk mengisi 

kuesioner yang dibagikan peneliti. Sebelumnya peneliti 

memeberikan lembar persetujuan menjadi responden untuk 



 
 

menjadi responden. Bila ada hal-hal yang tidak jelas, responden 

dapat bertanya kepada peneliti. 

H. Alur Penilitian 

1. Prosedur pengumpulan data 

Prosedur pengumpulan datapenelitian ini sebagai berikut : 

a) Mengurus surat pengantar dari kampus, dan mengurus surat 

izin dari Puskesmas Pamandati Kabupaten Konawe Selatan   

b) Memberikan penjelasan kepada responden tentang tujuan 

penelitian dan bila bersedia menjadi responden  

c) Responden mengisi semua pertanyaan dalam kuisioner, 

kemudian diserahkan kepada peneliti. 

d) Pengolahan data, pengecekkan dan kelengkapan data 

scrooning, coding dan tabulating.  

2. Alur Penelitian 

Kerangka kerja merupakan penetapan untuk suatu penelitian. 

Pada kerangka kerja disajikan alur penelitian, terutama variabel 

yang akan disajikan dalam penelitian. Adapun kerangka kerja 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 3.2. kerangka kerja penelitian 

I. Pengelolaan, Analisis dan penyajian data 

1. Pengelolaan data  

Data yang diperoleh diolah secara computer (SPSS) dengan 

tahapan sebagai berikut:  

a. Editing 

Hasil wawancara, angket atau pengamatan dari lapangan 

harus dilakukan penyuntingan (editing) terlebih dahulu 

(Notoatmodjo, 2012). 

b. Coding 

Setelah semua kuesioner diedit atau disunting, selanjutnya 

dilakukan peng”kodean” atau ”coding”, yakni mengubah data 

berbentuk kalimat atau huruf menjadi data angka atau 

bilangan (Notoatmodjo, 2012).  

Populasi penelitian: 

Semua balita yang berusia 13-18 bulan dari 2017 

Tehnik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah 

menggunakan tehnik accidental sampling 

Pengumpulan data 

Pengelolaan dan Analisis data 

Publikasi  



 
 

c. Memasukkan Data (Data Entry) atau Processing 

Data, yakni jawaban-jawaban dari masing-masing responden 

yang dalam bentuk ”kode” (angka atau huruf) dimasukan 

kedalam program atau ”software” komputer. Software 

komputer ini bermacam-macam, masing-masing mempunyai 

kelebihan dan kekurangannya (Notoatmodjo, 2012). 

d. Pembersihan Data (Cleaning) 

Apabila semua data dari setiap sumber data atau responden 

selesai dimasukkan, perlu dicek kembali untuk melihat 

kemungkinan-kemungkinan adanya kesalahan-kesalahan 

kode, ketidaklengkapan dan sebagainya, kemudian 

dilakukan pembetulan atau koreksi (Notoatmodjo, 2012). 

2. Analisis data  

Setelah seluruh data diperoleh telah akurat maka diadakan 

proses analisis data dengan 2 cara yaitu :  

a. Analisa univariat  

Analisis univariat dilakukan terhadap tiap variabel dari hasil 

penelitian (Notoadmojo, 2012).  

Data diolah dan disajikan kemudian dipresentasikan dan 

diuraikan dalam bentuk tabel dengan menggunakan rumus:  

  
 

 
       

Keterangan: 

F : frekuensi yang sedang dicari persentase 

N : Number of cases (jumlah frekuensi/banyaknya individu) 



 
 

P : Angka persentase (Sudijono,2008) 

b. Analisa bivariat  

Analisis bivariate dilakukan terhadap dua variabel yang 

diduga berhubungan atau berkorelasi (Notoatmodjo, 2012).  

Peneliti akan menggunakan analisis bivariat ini untuk 

mengetahui hubungan antara status imunisasi dengan 

kejadian ISPA, kemudian  untuk dapat memberi interprestasi 

terhadap kuat tidaknya hubungan yang ditunjukan oleh 

status imunisasi dan kejadian ISPA, ditunjukan pada tabel 

berikut: 

Tabel 3.1 
Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 - 0,199 
0,20 - 0,399 
0,40 - 0,599 
0,60 - 0,799 
0,80 - 1,000 

Sangat Rendah 
Rendah 
Sedang 

Kuat 
Sangat Kuat 

Sumber: Sugiyono (2008:250) 

Jenis analisis yang di gunakan adalah uji chi square dengan 

menggunakan SPSS versi 21. Alasan menggunakan uji chi 

square test adalah data yang digunakan adalah data deskrit 

bersekala nominal. Data status imunisasi berupa skala 

nominal diklasifikasikan dalam bentuk katagori yaitu: 

1) Jika p< £ (0,5), maka hasil signifikansi Ha diterima dan 

Ho ditolak, berarti ada hubungan yang positif dan 

signifkan antara status imunisasi dengan kejadian ISPA. 



 
 

2) Jika p ≥ £ (0,05), maka hasil signifikansi Ha ditolak dan 

Ho diterima, berarti tidak ada hubungan antara status 

imunisasi dengan kejadian ISPA. 

3. Penyajian Data  

Penyajian data dilakukan setelah data diolah dan disajikan 

dalam bentuk tabel distribusi frekuensi serta tabel analisa 

pengaruh antara variabel bebas dan terkait disertai dengan 

penjelasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian hubungan antara status imunisasi dengan kejadian 

ISPA pada anak balita 13-18 bulan di Puskesmas Pamandati pada 

bulan Juli  tahun 2018. Sampel penelitian adalah balita usia 13-18 

bulan di wilayah kerja Puskesmas Pamandati, Kabupaten Konawe 

Selatan yang berjumlah 34 balita. Data yang telah terkumpul diolah, 

dianalisis dan disajikan dalam bentuk tabel yang disertai penjelasan. 

Hasil penelitian terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, usia 

balita, status imunisasi balita, Kejadian ISPA.Hasil penelitian akan 

ditampilkan sebagai berikut: 

 
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

a. Keadaan Geografis 

Puskesmas Pamandati terletak ±1000   meter dari permukaan 

laut dan merupakan salah satu Kelurahan yang teletak di 

kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan, yang memiliki 

4 Lingkungan yaitu : 

1) Lingkungan I 

2) Lingkungan II 

3) Lingkungan III 

4) Lingkungan IV 



 
 

Wilayah Puskesmas Pamandati memilikiluaswilayah ± 

880.000 M2  (880,65 Ha ) dengan batas – batas wilayah 

sebagai berikut : 

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Lainea  

2. Sebelah selatan berbatasan dengan DesaLabokeo 

3. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Ambesea 

4. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Kalokalo 

b. Keadaan Demografi 

Berdasarkan hasil pendataan validasi data penduduk pada 

bulan Januari 2018  jumlah Penduduk KecamatanLainea 

sebanyak  1783 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 889 

jiwa dan perempuan 894jiwa, sertakepala keluarga sebanyak  

390 KK 

c. Keadaan social Ekonomi 

Keadaan Sosial Ekonomi ditinjau dari mata pencaharian  yang 

terbanyak adalah pedagang dan petani. 

d. Keadaan Agama 

KecamatanLainea mayoritas penduduk menganut Agama 

Islam dapat dilihat dari bangunan suci Masjid, namun ada 

sebagian kecil masyarakat yang menganut  Agama Kristen 

Protestan 

e. Sarana Pelayanan Kesehatan 

Untuk menunjang pelaksanaan kesehatan di Kelurahan 

Lainea dilengkapi dengan sarana pelayanan kesehatan  yaitu 



 
 

Posyandu dan Puskesmas Perawatan. Puskesmas tersebut 

terletak di Desa Pamandati Kecamatan Lainea Kabupaten 

Konawe selatan.  

2. Analisis Univariat 

Analisis univariat adalah analisis setiap variabel untuk 

memperoleh gambaran setiap variabel dalam bentuk distribusi 

frekuensi. Variabel yang dianalisis pada analisis univariabel 

adalah karakteristik responden, status imunisasi, kejadian ISPA. 

Hasil analisis univariabel sebagai berikut: 

a. KarakteristikResponden 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai data-data 

deskriptif yang diperoleh dari responden. Data deskriptif yang 

menggambarkan keadaan atau kondisi responden perlu 

diperhatikan sebagai informasi tambahan untuk memahami 

hasil penelitian.Responden dalam penelitian ini adalah ibu dan 

balita yang berjumlah 34 orang. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 34 ibu 

dan balita di Puskesmas Pamandati Kabupaten Konawe 

selatan, maka responden diklasifikasikan berdasarkan usia, 

dan pendidikan ibu serta usia balita. Berikut ini adalah tabel 

yang menunjukkan hasil distribusi karakteristik responden 

berdasarkan usia dan tingkat pendidikan ibu serta usia balita 

 
 
 
 



 
 

Tabel 4.1 
Karakteristik RespondenUsia dan pendidikan ibu  

 

UsiaIbu n (%) 
Tingkat 

pendidikan N (%) 

18–23 8 23.53 SD 6 
17,65 

24–29 10 29.41 SMP 12 
35,29 

30–35 9 26.47 SMA 10 
29,41 

36–41 7 20.59 D3 4 
11,76 

   
S1 2 

5,88 

Total 34 100 Total 34 
100 

Sumber data primer 

 
Dari tabel 4.1 dapat dikatakan bahwa responden dalam 

penelitian dibagi atas 4 kelas usia yaitu responden yang memiliki 

usia18 sampai 23 tahun sebanyak 8 orang (23,53%), responden 

yang berusia 24 sampai 29 tahun sebanyak 10 orang 

(29,41%),responden yang berusia 30 sampai 35 tahun sebanyak 9  

orang (26,47%)dan responden yang berusia 36 sampai 41 tahun 

sebanyak 7 orang (20,59%). 

Sedangkan Berdasarkan karakteristik pendidikan ibu terlihat 

bahwa responden ibu dalam penelitian ini mayoritas memiliki 

tingkat pendidikan SMP sebanyak yaitu 12 orang (35,29%), SMA 

sebanyak 10 orang (29,41%), SD sebanyak 6 orang (17,65%), S1 

sebanyak 4 orang (11,76%) sedangkan responden yang memiliki 

tingkat pendidikan D3 sebanyak 2 orang (5,88%). 

 

 

 



 
 

Tabel 4.2 
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Balita 

 

No UsiaBalita (Bulan) Frekuensi Persentase (%) 

1 13 6 17,65 

2 14 5 14,71 

3 15 4 11,76 

4 16 6 17,65 

5 17 4 11,76 

6 18 9 26,47 

 
Total 34 

100 

Sumber: Data Primer 

Berdasarkan tabel4.2, terlihat bahwa usia balita dalam 

penelitian ini mayoritas memiliki usia 18 Bulan yaitu sebanyak8 

orang (26,47%), usia 16 Bulan sebanyak 6 orang (17,65%), usia 13 

Bulan sebanyak 6 orang (17,65%), usia 14 Bulan sebanyak 5 orang 

(14,71%), usia 17 bulan sebanyak 4 orang (11,76%) dan usia 15 

bulan sebanyak 4 orang (11,76%). 

 
b. Distribusi anak Balita berdasarkan status imunisasi  

Status imunisasi balita dibagi menjadi dua yaitu lengkap dan tidak 

lengkap, dapat dilihat pada table 4.3 

Table 4.3 
Distribusi anak balita berdasarkan status imunisasi  

Kelengkapan status imunisasi n % 

Lengkap 20 58,82 

Tidak lengkap 14 41.17 

Total 34 100 

Sumber: Data primer  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diwilayah 

kerja Puskesmas Pamandati Kabupaten Konawe Selatan terhadap 



 
 

status imunisasi, terlihat bahwa masih terdapat anak balita yang 

tidak mendapatkan imunisasi lengkap sebanyak 14 balita (41,17 %) 

dari 34 balita, sedangkan balita yang sudah mendapatkan imunisasi 

lengkap sebanyak 20 balita (58,82%).   

 
c. Distribusi anak balita berdasarkan kejadian ISPA  

Kejadian ISPA balita dibagi menjadi dua yaitu ada kejadian 

ISPA dan tidak ada kejadian ISPA , dapat dilihat pada table 4.3 

4.3 
Distribusi anak balita berdasarkan kejadian ISPA  

Kejadian ISPA  n % 

Tidak ISPA  19 55,88 

ISPA  15 44,11 

Total 34 100 

Sumber: Data primer 

 
Kejadian ISPA pada anak balita diwilayah kerja Puskesmas 

Pamandati Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan bahwa terdapat kejadian ISPA pada 

anak balita sebanyak 15 balita (44,11%) dari 34 balita dan balta 

yang tidak mengalami kejadian ISPA sebanyak 19 balita (55,88%).  

3. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat adalah analisis yang dilakukan untuk 

menganalisis hubungan dua variabel. Analisis bivariat bertujuan untuk 

mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel bebas dengan 

variabel terikat. Uji yang digunakan adalah Uji Kai Kuadrat atau Chi 

Square. Analisis bivariat pada penelitian ini yaitu hubungan Status 



 
 

Imunisasi dengan kejadian ISPA padaanakBalita 13-18 bulandi 

Puskesmas Pamandati Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi 

Tenggara Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 4.3 

a. Hubungan status imunisasi balita dan kejadian ISPA di 
Puskesmas Pamandati Kabupaten Konawe Selatan 
 

Status imunisasi balita dibagi menjadi 2 yaitu lengkap dan 

tidak lengkap.Kejadian ISPA dibagi 2 kategori tidak ada kejadian 

ISPA dan ada kejadian ISPA. Hasil penelitian tentang status 

imunisasi dengan kejadian ISPA pada balita dapat dilihat pada 

tabel 4.4 

Tabel 4.4 
Hubungan Status Imunisasidengankejadian ISPA padaanakBalita 13-
18 bulan di PuskesmasPamandatiKabupatenKonawe Selatan Provinsi 

Sulawesi Tenggara Tahun 2018 

Status 
imunisasi 

Kejadian ISPA 
Total 

p ISPA Tidak ISPA 

N % n % N % 

Lengkap 5 25 15 75 20 100 
0,007 

Tidak lengkap 10 71,43 4 28,57 14 100 
 

Hasil penelitian pada tabel4.4 terlihat bahwa Mayoritas balita di 

PuskesmasPamandatiKabupatenKonawe Selatan yang mendapatkan 

imunisasi lengkap cenderung tidak mengalami kejadian ISPA dari total 

20 balita yang mendapatkan imunisasi lengkap 15 diantaranya tidak 

mengalami kejadian ISPA sedangkan 5  balita mengalami ISPA. 

Sedangkan untuk balita yang tidak mendapatkan imunisasi lengkap 

cenderung mengalami kejadian ISPA, dari total 14 orang balita yang 

mendapatkan imunisasi tidak lengkap terdapat10 orang balita yang 

mengalami kejadian ISPA sedangkan 4 orang sisanya tidak 

mengalami kejadian ISPA. Dan Berdasarkan hasil uji analisis pada 



 
 

menunjukkan bahwa penelitian dari 34 responden diperoleh nilai 

signifikan (p) sebesar 0,007 (p£<0,05) yang menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan antara status imunisasi dengan kejadian ISPA 

pada balita13-18 bulan di Puskesmas Pamandati Kabupaten Konawe 

Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun2018. 

 

B. Pembahasan  

1. Kejadian ISPA Pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas 

Pamandati Tahun 2018  

Kejadian ISPA pada anak balita di wilayah kerja Puskesmas 

Pamandati Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi 

Tenggara dari beberapa studi dan penelitian terkini masih 

menunjukkan bukti bahwa faktor risiko terjadinya ISPA adalah 

faktor ketidak patuhan imunisasi yang masih menjadi penyebab 

balita lebih rentan terserang infeksi. Akibat dari cakupan imunisasi 

yang tidak lengkap yang mengakibatkan pembentukan sistem 

imunitas didalam tubuh kurang sempurna sehingga tubuh akan 

lebih rentan terkena Infeksi penyebab penyakit. Dari beberapa 

studi yang didapatkan tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

apakah terdapat hubungan antara status  imunisasi yang diduga 

menjadi penyebab timbulnya kejadian ISPA pada balita. 

Anak balita, khususnya batita rentan terkena penyakit 

ISPAkarena sistem imunitas anak masih lemah (belum 

sempurna)sehingga lebih beresiko terkena pajanan penyakit.Anak 

dengan jenis kelamin laki-laki lebih sering terkena ISPA dari pada 



 
 

anak perempuan, kemungkinan karena aktivitas anak laki-laki 

lebih banyak dari anak perempuan, sehingga peluang untuk 

terpapar oleh bahan pencemar dalam ruangan maupun luar 

ruangan akan lebih besar 

2. Hubungan Status Imunisasi Dengan Kejadian ISPA  

Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) merupakan salah 

satu penyakit infeksi yang dapat dicegah dengan 

imunisasi.Sebelum anak berusia diatas dua tahun, kelengkapan 

imunisasi dasar harus dipenuhi.Anak balita dikatakan status 

imunisasinya lengkap apabila telah mendapat imunisasi secara 

lengkap menurut umur dan waktu pemberian.Hasil penelitian 

menemukan bahwa balita yang status imunisasinya lengkap ada 

sebanyak 20 balita. 

Hasil uji Chi Square menunjukkan nilaiƿ-value sebesar 

0,007, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara 

status imunisasi dengan kejadian ISPA pada anak balita sehingga 

status imunisasi merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya 

kejadian ISPA pada anak balita, dengan nilai korelasi/r = 0.460 

artinya korelasi atau hubungan status imunisasi dengan kejadian 

ISPA pada balita sedang. Dan karena nilai r + maka hubungan 

yang terjadi berbanding lurus yakni apabila status imunisasi 

lengkap maka kejadian ISPA dapat dicegah. 

Hasil ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Betty 

(2014) di Puskesmas Teladan Medan, penelitian tersebut 



 
 

didapatkan bahwa proporsi balita yang menderita ISPA dengan 

imunisasi tidak lengkap sebesar 67,9%, dengan hasil uji chi-

Square memperoleh p< 0.05) dan nilai r = -0.842. Nilai r 

menunjukkan hubungan yang kuat dan berpola negatife artinya 

semakin lengkap status imunisasi maka kejadian infeksi saluran 

pernapasan akut akan semakin kecil.  

Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) merupakan salah 

satu penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.Salah satu 

faktor penyebab ISPA adalah status imunisasi pada balita. ISPA 

berasal dari jenis penyakit yang berkembang dari penyakit yang 

dapat dicegah seperti difteri, pertusis, dan campak, maka 

peningkatan cakupan imunisasi akan berperan besar dalam upaya 

pemberantasan ISPA (Anik, 2010).  

Cara yang terbukti paling efektif saat ini adalah dengan 

pemberian imunisasi campak, pemberian imunisasi lengkap 

sebelum anak mencapai usia 1 tahun, anak akan terlindung dari 

beberapa penyebab yang paling utama dari infeksi pernafasan 

termasuk batuk rejan, difteri, tuberkulosa dan campak. Penderita 

difteri, pertusis apabila tidak mendapat pertolongan yang memadai 

akan berakibat fatal. Dengan pemberian imunisasi lengkap dapat 

mencegah kematian ISPA yang diakibatkan oleh komplikasi 

penyakit campak dan pertusis (Kemenkes RI, 2007). 

Imunisasi melindungi anak terhadap beberapaPenyakit yang 

Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I). Anak yangtelah diberi 



 
 

imunisasi akan terlindungi dari berbagai penyakitberbahaya yang 

dapat menimbulkan kecacatan atau kematianPemberian imunisasi 

campak dapat mencegah kejadian penyakitISPA pada balita yang 

merupakan penyebab utama kematian balitadari penyakit yang 

dapat dicegah dengan imunisasi. Balita yangmendapatkan 

imunisasi lengkap apabila terkena ISPA diharapkanpenyakitnya 

tidak akan berkembang menjadi lebih berat. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa status ketidaklengkapan 

imunisasi dapat menjadi faktor risiko kejadian ISPA pada balita di 

Wilayah Kerja Puskesmas Pamandati Kabupaten Konawe Selatan 

Provinsi Sulawesi Tenggara, serta penelitian ini menunjukkan 

balita dengan imunisasi lengkap juga mengalami kejadian ISPA 

yaitu 5 balita. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa status ketidaklengkapan 

imunisasi dapat menjadi faktor resiko kejadian ISPA pada anak 

balita di Puskesmas Pamandati Kabupaten Konawe Selatan, serta 

penelitian ini menunjukkan balita dengan imunisasi lengkap juga 

mengalami kejadian ISPA yaitu 5 balita (25%). Hal ini disebabkan 

kekebalan tubuh dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya 

terdapat tingginya kadar antibody pada saat dilakukan imunisasi, 

potensi antigen yang disuntikkan, waktu antara pemberian 

imunisasi, vaksin yang kadaluwarsa sehingga  pada saat 

diimunisasi menjadi bias yang mengakibatkan antigen atau vaksin 



 
 

yang disuntikkan kedalam tubuh menjadi tidak berfungsi untuk 

melindungi  kekebalan tubuh.  

Penelitian ini juga menjabarkan terdapat balita yang tidak 

mengalami ISPA dan memiliki status imunisasi tidak lengkap, yaitu 

sebanyak 4 balita (28,57%) hal ini dapat terjadi dikarenakan balita 

memiliki imunisasi pasif alamiah yang didapat melalui plasenta 

dan imunitas maternal melalui kolostrum yang pada dasarnya 

apabila bayi mendapatkan kolostrum yang baik dan ASI ekslusif 

maka tubuh sudah memiliki pertahan secara mandiri agar 

berbagai kuman yang masuk dapat dicegah.  

Berdasarkan hasil penelitian dapatdilihat bahwa status 

kelengkapanimunisasi mempunyai peran yang sangatbesar dalam 

pemeliharaan kesehatan tubuhbalita dalam mencegah penyakit 

infeksikhususnya ISPA pada balita.Sehinggadapat disimpulkan 

bahwa kelengkapanimunisasi mempengaruhi kejadian ISPApada 

balita. 

 

 



 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Status imunisasi lengkap pada balita diwilayah kerja Puskesmas 

Pamandati Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi 

Tenggara sebanyak 20 (58,82%)  balita dan status imunisasi balita 

yang tidak lengkap sebanyak 14(41,17%) dari 34 balita.  

2. Angka kejadian ISPA pada balita diwilayah kerja Puskesmas 

Pamandati Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi 

Tenggara sebanyak 15(75%) dari 34 balita.  

3. Kelengkapan imunisasi terhadap kejadian ISPA pada balita dari 

hasil Chi Square diperoleh p<0,007, artinya terdapat hubungan 

yang bermakna antara kelengkapan status imunisasi dengan 

kejadian ISPA pada balita. Hal ini disebabkan balita yang memiliki 

imunisasi lengkap akan memiliki kekebalan aktif yang diperoleh 

dari imunisasi sehingga balita tidak akan mudah terserang infeksi 

patogen penyebab ISPA.  

B. Saran  

1. Ibu yang memiliki anak balita agar meningkatkan informasi tentang 

imunisasi agar para orang tua bersedia membawa balitanya 

kepuskesmas atau posyandu untuk mendapatkan imunisasi 

lengkap.  



 
 

2. Bidan agar lebihmeningkatkansosialisasi kepada masyarakat 

tentang manfaat imunisasi baik melalui konseling maupun 

penyuluhan, sehingga diharapkan semua balita mendapatkan 

imunisasi dasar yang lengkap.  

3. Hasil penelitian ini agar dapat dijadikan sebagai masukan dalam 

perencanaan dan pelaksanaan program Kesehatan terutama pada 

anak balita. 

4. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan 

memilih variable-variabel lain seperti pengetahuan, pekerjaan 

pendidikan, social ekonomi, dukungan keluarga yang 

mempengaruhi status imunisasi dasar pada anak balita. 
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LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 
(Informed Consent) 

 
Kepada :  
Yth. Calon Responden  
Di tempat 

 

Dengan hormat,  

Saya sebagai mahasiswa Prodi D-IV Alih Jenjang Kebidanan 

Poltekkes Kemenkes Kendari, bermaksud melaksanakan penelitian 

mengenai “Hubungan Status Imunisasi Dengan Kejadian ISPA Pada Anak 

Balita 13-18 Bulan Di Puskesmas Pamandati, Kecamatan Laeya, 

Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018“. 

Penelitian ini dilaksanakan sebagai salah satu syarat dalam 

menyelesaikan tugas akhir Prodi D IV Kebidanan Poltekkes Kemenkes 

Kendari. 

Saya mengharapkan partisipasi saudara atas penelitian yang saya 

lakukan. Saya menjamin kerahasiaan dan identitas saudara. Informasi 

yang saudara berikan hanya semata-mata digunakan untuk 

pengembangan ilmu Kebidanan dan tidak digunakan untuk maksud lain. 

Atas perhatian dan kesediaannya, saya ucapkan terima kasih. 

 

Hormat Saya, 

 

Amalia Dwi Apriliani Baari 
NIM. P00312017051 

  



 
 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

 

Saya menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam pengambilan 

data atau sebagai responden pada penelitian yang dilakukan oleh 

mahasiswa Prodi D-IV Kebidanan Poltekkes Kemenkes Kendari.  

Judul penelitian : Hubungan Status Imunisasi Dengan Kejadian ISPA 

Pada Anak Balita 13-18 Bulan Di Puskesmas Pamandati, Kecamatan 

Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 

2018 “. 

Peneliti  : Amalia Dwi Apriliani Baari  

NIM  : P00312017051 

Saya percaya yang saya informasikan dijamin kerahasiaannya. 

Demikian secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun, 

saya bersedia berperan serta dalam penelitian. 

Pamandati, Juli 

 

 

Responden 

 

 

 

 

 

 



 
 

KUESIONER PENELITIAN 

Daftar pertanyaan ini bertujuan untuk pengumpulan data tentang 

Hubungan Status Imunisasi Dengan Kejadian ISPA Pada Anak Balita 13-

18 Bulan Di Puskesmas Pamandati, Kecamatan Laeya, Kabupaten 

Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018“. Atas 

Partisipasinya kami ucapkan terima kasih. 

Petunjuk pengisisan sebagai berikut :  

1. Isilah titik-titik di bawah ini sesuai dengan jawaban atau kondisi 

responden.  

2. Berilah silang ( X ) pada salah satu kolom di lajur kanan, pada 

pilihan “Ya” atau “Tidak” sesuai keadaan anda. 

Nomor Kuisioner : 

Tanggal wawancara : .............................. 2018 

A. Identitas Responden (Ibu)  

1. Nama : .......................  

2. Alamat : .......................  

3. Umur : ........ tahun  

4. Jumlah balita dalam keluarga : ............ orang 

B. Identitas Balita 

1. Nama : ................  

2. Umur : ................ bulan   

3. Jenis Kelamin : L / P (dilingkari)  

 

 



 
 

C. Riwayat Kejadian ISPA 

1. Apakah balita menderita batuk dan atau pilek selama 1 bulan 

terakhir? 

a. Ya 

b. Tidak  

2. Jika Ya, apakah batuk dan atau pilek disertai dengan demam?  

a. Ya 

b. Tidak  

3. Apakah balita anda mengalami kejadian sakit batuk/pilek lebih dari 

2 kali dalam kurun waktu 1 tahun terakhir?  

a. Ya 

b. Tidak  

4. Apakah balita telah mendapatkan imunisasi Hepatitis?  

a. Ya 

b. Tidak  

5. Apakah balita telah mendapatkan imunisasi BCG?  

a. Ya  

b. Tidak  

6. Apakah balita telah mendapatkan imunisasi DPT lengkap? 

a. Ya  

b. Tidak  

7. Apakah balita telah mendapatkan imunisasi Polio lengkap? 

a. Ya  

b. Tidak  

8. Apakah balita telah mendapatkan imunisasi Campak? 

a. Ya  

b. Tidak  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

NO  
Nama 

responden  
umur  pendidikan  

umur 
balita 

(Bulan)  
ispa  

imunisasi 
lengkap  

imunisasi 
tidak 

lengkap  ISPA Imunisasi 

1 Ny. Rm 38 SD 13 Bulan  √   √ 2 2 

2 Ny. Na 28 SMP 13 Bulan    √   1 1 

3 NY. Mu 27 SMP 14 Bulan  √   √ 2 2 

4 NY. An 30 SMA  18 Bulan    √   1 1 

5 NY. Mt 32 SMP  16 Bulan      √ 1 2 

6 NY. Mh 38 SD 14 Bulan  √   √ 2 2 

7 NY. Ri  35 SD 18 Bulan      √ 1 2 

8 NY. Ha 40 SMP  14 Bulan  √ √   2 1 

9 NY. Je  27 SMA  18 Bulan  √   √ 2 2 

10 NY. As  27 SMA  18 Bulan    √   1 1 

11 NY. Ar  32 D3  16 Bulan  √ √   2 1 

12 NY. Am  40 SMA  13 Bulan    √   1 1 

13 NY. Ja  39 SD 13 Bulan    √   1 1 

14 NY. As  21 SMA  15 Bulan  √   √ 2 2 

15 NY. Ki  32 s1  14 Bulan    √   1 1 

16 NY. Hi  26 SMP  17 Bulan  √ √   2 1 

17 NY. Hm  27 SMA  18 Bulan    √   1 1 

18 NY. Nw  20 SMA  18 Bulan    √   1 1 

19 NY. Bh  25 SMP  13 Bulan  √   √ 2 2 

20 NY. Rn  37 s1  16 Bulan    √   1 1 

21 NY. Ji  19 SMP  14 Bulan  √   √ 2 2 

22 NY. Zd 35 D3  17 Bulan    √   1 1 

23 NY. Ma  18 SMP  16 Bulan    √   1 1 

24 NY. Jr  21 SMP  18 Bulan  √   √ 2 2 

25 NY. So  33 s1  15 Bulan    √   1 1 

26 NY. Br  18 SD 17 Bulan  √   √ 2 2 

27 NY. Nr  21 SMA  16 Bulan    √   1 1 

28 NY. Ri  19 SMP 15 Bulan      √ 1 2 

29 NY. Ha  40 SD 18 Bulan      √ 1 2 

30 NY. Na  34 SMA  15 Bulan  √ √   2 1 

31 NY. As  27 SMP  17 Bulan    √   1 1 

32 NY. Im  30 SMP 16 Bulan  √   √ 2 2 

33 NY. Uy 26 s1  18 Bulan    √   1 1 

34 NY. An  29 SMA  13 Bulan  √ √   2 1 



 
 

Case Processing Summary 

 
Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Status Imunisasi * Balita yang 

mengalami ISPA 

34 100,0% 0 0,0% 34 100,0% 

 

Status Imunisasi * Balita yang mengalami ISPA Crosstabulation 

Count   

 
Balita yang mengalami ISPA Total 

Tidakadakejadian 

ISPA 

Ada kejadian ISPA 

Status Imunisasi 

ImunisasiLengkap 10 4 14 

Imunisasitidaklengkap 5 15 20 

Total 15 19 34 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,201
a
 1 ,007 

  

Continuity Correction
b
 5,440 1 ,020 

  

Likelihood Ratio 7,417 1 ,006 
  

Fisher's Exact Test 
   

,013 ,009 

Linear-by-Linear Association 6,989 1 ,008 
  

N of Valid Cases 34 
    

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,18. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

UmurBalita 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

13 6 17,6 17,6 17,6 

14 5 14,7 14,7 32,4 

15 4 11,8 11,8 44,1 

16 6 17,6 17,6 61,8 

17 4 11,8 11,8 73,5 

18 9 26,5 26,5 100,0 

Total 34 100,0 100,0 
 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

  



 
 

 

 

 

  



 
 

 

 

  



 
 

 


