
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Pneumonia merupakan infeksi saluran pernafasan yang mengenai parenkim 

paru dan menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada bayi dan anak di 

seluruh dunia
1 

Menurut Unicef dan WHO tahun 2006, pneumonia merupakan pembunuh 

anak yang menyebabkan kematian lebih tinggi dibandingkan dengan total kematian akibat 

AIDS, malaria, dan campak.2 Hampir semua kematian yang disebabkan pneumonia, 

terjadi di negara berkembang dan kurang berkembang, kejadian ini tertinggi di daerah 

Sub-Sahara mencapai 1.022.000 kasus per tahun, dan di Asia Selatan mencapai 702.000 

kasus per tahun.3 Tiga per empat kasus pneumonia pada balita di dunia berada di 15 

negara, dan Indonesia menduduki tempat ke-6, dengan jumlah kasus 6 juta kasus 

pneumonia per tahun .4 Di Indonesia sendiri , berdasarkan Survei Kematian Balita 

tahun 2005 sebagian besar disebabkan karena; pneumonia 23%, diare 5,3%, infeksi 

berat seperti sepsis dan meningitis 15,1 % , kematian neonatal 11,2 % , masalah lain 

termasuk kecelakaan 14, 7 %. 
2-4

 

Bakteri potensial patogen respiratori penyebab pneumonia yang banyak 

ditemukan pada anak dan balita yaitu; Streptococcus pneumonia / pneumococcus (30-

50 %) kasus dan Haemophilus influenzae type b/Hib (10-30%) kasus.
5   

Berdasarkan  

penelitian sebelumnya oleh Hikmawati menunjukkan bahwa koloniasi pada nasofaring 

anak  adalah  S.pneumoniae sebanyak 4 5,3 % .
6  

Penelitian Nugroho (2010) di RSUP 

dr.Kariadi Semarang diperoleh prevalensi kolonisasi S.pneumoniae pada nasofaring 



197 anak sehat sebanyak 43.1%.
7 

Penelitian Rizwana et al. (2010) mendapatkan 

kolonisasi S. pneumoniae pada nasofaring sebanyak 13,5 %.
8 

S.pneumoniae juga dikenal sebagai pneumococcus, adalah bakteri Gram positif 

berbentuk lanset, mempunyai simpai polisakarida dan dapat menyebabkan pneumonia, 

sinusitis, otitis, meningitis, dan proses infeksi lainnya.
9
 Bakteri potensial pada 

respiratori ini umumnya tidak menimbulkan manifestasi klinis atau asimpomatis, 

tetapi keberadaan bakteri-bakteri potensial patogen respiratori ini dapat menyebabkan 

Community Acquired Pneumonia (CAP) karena menjadi sumber penularan dan 

penyebaran pada orang lain dalam komunitas tersebut.
6,8 

Tidak seluruh individu akan 

menderita penyakit tersebut, tetapi saat dalam tubuh seseorang sudah terjadi kolonisasi 

bakteri, maka dia akan menjadi pembawa sekaligus penyebar penyakit melalui partikel 

udara, misalnya pada saat bersin atau batuk serta kontak tubuh.
10

 

Terbentuknya kolonisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam suatu waktu. 

Faktor tersebut saling berinteraksi satu sama lain, yaitu faktor host, agen, dan 

lingkungan. Faktor host antara lain usia,jenis kelamin dan respon imun; faktor bakteri 

antara lain jenis strain dan interferensi dengan bakteri lain; dan faktor lingkungan 

antara lain paparan asap rokok pasif, kepadatan hunian dan sosio-ekonomi. 
9-11 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rasini (2010), pada kelompok 

umur 6-60 bulan didapatkan data bahwa kepadatan setiap ruangan dalam hunian 

merupakan faktor risiko terjadinya kolonisasi S.pneumoniae sebesar 33.2%. 
12  

Penelitian yang dilakukan  Rejeki pada kelompok umur kurang dari 5 tahun, 

mendapatkan bahwa paparan rokok dari anggota keluarga lain dapat meningkatkan 

risiko terjadinya infeksi saluran napas oleh S.pneumoniae sebesar 72%.
13 

Selain itu, 



didapatkan bahwa penggunaan antibiotik yang tidak sesuai aturan selama 3 bulan 

terkahir, khususya pennisilin, dapat menyebabkan Pennicilin-nonsusceptible 

Streptococcus pneumonia (PNSP). Penelitian Nugroho (2010) menunjukkan 

prevalensi kolonisasi pada nasofaring 197 anak sehat didapatkan 21.1% PNSP dengan 

riwayat pemberian antibiotik selama 3 bulan terkahir .
14 

 Hasil penelitian Yochay et.al 

di California (2002), diperoleh kultur S.pneumoniae pada nasofaring anak usia <6 

tahun yang tinggal di tengah kota padat dan tidak memakai antibiotik selama 6 bulan, 

sebesar 53%.
15

 

Berdasarkan penelitian – penelitian sebelumnya, ditemukan banyak faktor 

risiko yang mempengaruhi kolonisasi S.pneumoniae pada nasofaring balita. Namun 

belum pernah dilakukan penelitian pada balita, dengan membandingkan lokasi tempat 

tinggal yaitu daerah pinggiran dan pertengahan kota, khususnya di Semarang. 

Perbedaan pola hidup masyarakat terutama kebiasaan berobat , kebiasaan 

menggunakan antibiotik dapat menjadikan resistensi kuman 
 
terhadap antibiotik dan 

lokasi tempat tinggal, kepadatan kawasan tempat tinggal mempengaruhi kolonisasi 

nasofaring balita.
16 

 Penelitian sebelumnya yang dilakukan  Wolf et al di Angola dan 

Brazil menyebutkan bahwa banyak terdapat bakteri gram negatif di negara 

berkembang dibandingkan negara maju.
17

 Melihat Indonesia sendiri merupakan negara 

berkembang dan memiki sosiodemografi yang hampir serupa, oleh karena itu peneliti 

tertarik membandingkan kolonisasi S.pneumoniae di kota Semarang terutama pada 

dua tempat yaitu perkotaan dan pinggiran. Penelitian pengaruh   faktor risiko 

kolonisasi S.pneumoniae nasofaring pada balita ini sangat penting dilakukan sebagai 

awal pencegahan dan penanganan.  



1.2 Permasalahan penelitian 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Apakah lokasi tempat tinggal, kepadatan hunian, paparan asap rokok pasif, dan 

penggunaan antibitoik 3 bulan terkahir menjadi fakor risiko kolonisasi S.pneumoniae 

pada nasofaring balita di pinggiran dan perkotaan ? 

 

 

 

1.3 Tujuan penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mendapatkan data faktor risiko kolonisasi S.pneumoniae pada nasofaring balita 

di pinggiran dan perkotaan kota Semarang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui  prevalensi kolonisasi S.pneumoniae pada nasofaring balita di 

pinggiran dan perkotaan kota Semarang. 

2. Menguji pengaruh lokasi tempat tinggal terhadap kolonisasi S.pneumoniae 

pada nasofaring balita di pinggiran dan perkotaan . 

3. Menguji pengaruh kepadatan hunian terhadap kolonisasi S.pneumoniae pada 

nasofaring balita di pinggiran dan perkotaan. 

4. Menguji pengaruh paparan rokok pasif terhadap kolonisasi S.pneumoniae 

pada nasofaring balita di pinggiran dan perkotaan . 

5. Menguji penggunaan antibiotik 3 bulan terakhir terhadap kolonisasi 

S.pneumoniae pada nasofaring balita di pinggiran dan perkotaan . 



 

1.4 Manfaat penelitian 

1.4.1. Pengembangan ilmu pengetahuan 

Mengetahui faktor risiko kolonisasi bakteri S.pneumoniae  pada nasofaring balita di 

pinggiran dan perkotaan, sehingga dapat menjadi data awal untuk penelitian 

selanjutnya. 

 

1.4.2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan 

Membantu petugas kesehatan dalam memahami faktor risiko kolonisasi S.pneumoniae 

sehingga dapat dilakukan upaya pencegahan pneumonia. 

1.5 Keaslian penelitian 

Setelah melalui penelusuran, penulis belum menemukan adanya penelitian 

tentang fartor risiko kolonisasi S.pneumoniae pada nasofaring balita di pinggiran dan 

perkotaan kota Semarang. Penelitian yang akan penulis lakukan menggunakan desain 

penelitian observasional analitik dengan pengambilan data sampel dengan cara cross 

sectional. Sampel penelitian diambil dari 2 kecamatan yaitu kecamatan Gayamsari 

yang mewakili daerah perkotaaan dan kecamatan Gunungpati yang mewakili daerah 

pinggiran dari kota Semarang. Variabel bebas pada penelitian ini antara lain lokasi 

tempat tinggal, kepadatam hunian, paparan asap rokok pasif, dan penggunaan 

antibiotik 3 bulan terkahir. 

Penelitian serupa yang pernah dilakukan di Indonesia khusunya Semarang, 

antara lain : 



Tabel.1. Keaslian Penelitian 

No Peneliti Judul Desain 

penelitian 

Variabel Hasil 

1. Azizal 

Rasini 

(2010) 

Faktor risiko 

kolonisasi 

Streptococcus 

pneumoniae 

pada 

nasofaring 

anak (usia 6-

60 bulan) 

Penelitian 

dengan 

observasi 

analitik 

dengan 

pengambilan 

data secara 

cross 

sectional 

Variabel 

bebas : usia, 

riwayat ASI 

eksklusif, 

paparan 

rokok, 

kepadatan 

hunian 

 

Variable 

tergantung : 

kolonisasi S. 

pneumoniae 

Prevalensi 

kolonisasi 

S. 

pneumonia

e  sebesar 

43,2% 

 

usia, 

riwayat ASI 

eksklusif, 

paparan 

rokok, 

kepadatan 

hunian 

bukan 

merupakan 

faktor 

risiko 

 

2  Theresia 

Meisky 

(2013) 

Faktor risiko 

kolonisasi 

Streptococcus 

pneumonaie 

pada faring 

anak sehat 

usia sekolah 

dasar 

Observasional 

analitik engan 

pengambilan 

data secara 

cross 

sectional 

Variable 

bebas : lokasi 

tempat 

tinggal, 

kepadatam 

hunian, 

paparan asap 

rokok dan 

penggunaan 

Prevalensi 

kolonisasi 

S.pneumoni

ae 13.2% 

 

Lokasi 

tempat 

tinggal 

merupakan 



antibiotik 3 

bulan terkahir 

 

Variabel 

tergantung:  

kolonisasi 

S.pneumoniae 

pada 

nasofaring 

balita 

faktor 

risiko. 

Paparan 

asap rokok, 

kepadatan 

hunian dan 

riwayat 

antibiotic 3 

bulan 

terakhir 

bukan 

merupakan 

faktor 

risiko   

 


