
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pneumonia merupakan problem kesehatan masyarakat terutama di negara-negara 

berkembang. khususnya di Indonesia. karena pneumonia dikenal sebagai salah satu 

penyebab kematian utama pada bayi dan anak balita. Sebagian besar hasil penelitian di 

negara berkembang menunjukkan bahwa 20-35% kematian bayi dan anak balita 

disebabkan oleh Pneumonia. Diperkirakan bahwa 2-5 juta bayi dan anak balita diberbagai 

negara setiap tahun mati karena Pneumonia. Duapertiga dari kematian ini terjadi pada 

kelompok usia bayi. terutama bayi usia 2 bulan pertama sejak kelahiran. 

Pneumonia adalah penyakit dengan gejala batuk dan atau sesak napas atau napas 

cepat. Definisi pneumonia diatas adalah definisi yang diperkenalkan oleh WHO pada 

tahun 1989 dan dipakai oleh Departemen Kesehatan dalam program penanggulangan 

Infeksi Saluran Nafas Akut (ISPA) secara nasional pada tahun 199 1. Pneumonia adalah 
infeksi saluran pernafasan bawah yang akut. Pneumonia dikategorikan sebagai ISPA 

sedang dan ISPA berat. 

Pneumonia merupakan penyebab utama kematian bayi pada anak bayi dan balita 

di Indonesia. Dari data mortalitas SKRT 1992 menunjukkan bahwa pneumonia sebagai 

penyebab kematian nomor dua pada anak balita yaitu sebesar 15,3% dan mortalitas SKRT 

1995 menunjukkan 20.9% kematian bayi disebabkan pneumonia dan merupakan 

penyebab kematian nomor dua, sedangkan pada anak balita menunjukkan penyebab 

kematian nomor satu yaitu sebesar 2 1 ,9%. 
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1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasikan masalah 

sebagai berikut: 

Bagaimana insidensi kasus Bronkopneumonia di RS. lmmanuel Bandung 

berdasarkan jenis kelamin, umur selama bulan Januari - Desember 2000. 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Untuk mengetahui insidensi kasus Rronkopneumonia di Rumah Sakit 

Immanuel Bandung berdasarkan jenis kelamin umur selama bulan Januari - 

Desember 2000 

I .4. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian tersebut bisa dijadikan surnbang saran penyusun terhadap 

masyarakat untuk dipertimbangkan dalam rangka menanggulangi kasus 

Bronkopneumonia terhadap masyarakat. 

1 .5. Metodologi penelitian 

Penelitian ini bersifat survei (studi kasus). Pengambilan data dengan cara 

retrospektif dari rekam medis (Medical Record) di Rumah Sakit Immanuel 

Bandung. 

1.6. Lokasi dan waktu penelitian 

Adapun waktu penelitian dilaksanakan di Rumah Sakit Irnmanuel yang 

berlokasi di jalan Kopo Bandung, berdasarkan Medical Record pada periode bulan 

Januari -Desember 2000. 
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