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Abstract 
At the moment pneumonia is the most killing disease for baby and children under five years in Indonesia still (BPS, 2003). This research was 
conducted to discover relationship between physical environment of house and social economic degree and the occurrence of pneumonia. 
Case control study was chosen to be used as research design. 30 number of samples is obtained with comparation of case to control= 1 : 2, 
then the total sample is 90. Data analysis includes univariate, bivariate and multivariate analysis. 
The results show that there is a relationship between air pollution inside house and social economic degree and the occurence of pneumonia. 
Conclusion: to decrease the number of death of children under five years caused by pneumonia disease is by decline the number of pneumonia 
illness. Suggested through the enhancement of healthy environment by socialized the danger of pollution inside house caused by smoke, fuel 
and mosquito coil. 
Keywords : Environment, Economic degree, Pneumonia, Children under five years. 

Abstrak 
Sampai saat ini pneumonia masih merupakan penyakit utama penyebab kematian pada bayi dan balita di Indonesia (BPS, 2003). Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara lingkungan fisik rumah (kepadatan rumah, kepadatan kamar, ventilasi, pencahayaan, 
pencemaran dalam rumah) dan tingkat sosial ekonomi (pendidikan, pekerjaan, sosial ekonomi) dengan kejadian pneumonia pada balita di 
Puskesmas Sawangan Depok tahun 2007. 
Desain penelitian menggunakan studi kasus kontrol. Perhitungan besar sampel ditentukan berdasarkan rumus Adequacy of Sample Size 
in Health Studies dari WHO (Stanley Lemeshow et al, 1997). Dari hasil perhitungan rumus diperoleh besar sampel 30 dengan perbandingan 
kasus dan kontrol yaitu = 1 : 2, sehingga total sampel ad alah 90. Analisis data meliputi analisis univariat, bivariat dan multivariat. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara pencemaran udara dalam rumah dan status sosial ekonomi dengan kejadian 
pneumonia pada balita. Kesimpulan: upaya menurunkan angka kematian pada balita karena penyakit pneumonia adalah dengan menurunkan 
angka kesakitan. Disarankan perlu meningkatkan kesehatan lingkungan melalui pemberian KIE tentang bahaya pencemaran lingkungan dalam 
rumah seperti adanya asap rokok, bahan bakar dan obat nyamuk. 
Kata Kunci: Lingkungan, Tingkat ekonomi, Pneumonia, Balita 

Erny Rianti", Ani Nuraeni", Asmijati" 

Hubungan Lingkungan Fisik dan Tingkat Ekonomi dengan 
Kejadian Pneumonia Balita di Puskesmas Sawangan tahun 
2007 



Metode 
Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan 
desain studi kasus kontrol, yang dirancang untuk menguji 
hipotesa hubungan kausal antara faktor penelitian (faktor 
lingkungan fisik rum ah dan faktor sosial ekonomi) dengan 
outcome (kejadian pneumonia). Penelitian dimulai dengan 
mengidentifikasi dan menetapkan kasus kemudian dipilih 
kontrol yang berasal dari populasi di man a kasus berasal. 
Pemilihan kasus ditentukan berdasarkan status penyakit 
pneumonia, kemudian dilakukan pengamatan terhadap 

Dari data kunjungan rawatjalan di Puskesmas Sawangan 
Depok, pada bayi umur 29 hari - < 1 th didapatkan kasus 
ISPA menempati urutan teratas sedangkan 8,96% bayi 
menderita pneumonia. Begitu juga pada anak umur 1 
- 4 th, penderita ISPA merupakan kasus terbanyak dan 
5.70% ballta menderita pneumonia (Dinkes Kota Depok, 
2006). 
Pneumonia merupakan radang paru paru yang 
disebabkan mikroorganisme bakteri, virus, jamur, 
dan parasit. Proses peradangan akan menyebabkan 
jaringan paru paru yang berupa kantung udara dapat 
dipenuhi cairan ataupun nanah. Akibatnya kemampuan 
paru sebagai tempat pertukaran gas terutama oksigen 
akan terganggu, sehingga bila tidak segera diatasi, 
pneumonia akan menyebabkan kematian. Bayi dan anak 
balita lebih rentan terhadap penyakit ini, karena respon 
imunitas mereka masih belum berkembang dengan 
baik, sehingga setiap keadaan defisiensi mekanisme 
pertahanan paru-paru menjadi faktor predisposisi dalam 
pneu mania (Price, 1995). 
Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kejadian 
penyakitpneumonia, di antaranya ad al ah faktorlingkung an 
fisik dan faktor sosial ekonomi. Beberapa penelitian di 
luar maupun dalam negeri menunjukkan bahwa insiden 
penyakit pneumonia dipengaruhi oleh keadaan tempat 
tinggal, adanya polusi lingkungan dan asap rokok orang 
tua (Ditjen P2M, 2005). Penelitian tentang hal tersebut 
sampai saat ini belum pernah dilakukan khususnya di 
Puskesmas Sawangan Depok. Oleh karena itu perlu 
diketahui, faktor apa saja dari faktor risiko tersebut yang 
berhubungan dengan kejadian Pneumonia pada balita di 
Puskesmas Sawangan Depok tahun 2007. 
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Pendahuluan 
Menurut data WHO, setidaknya satu juta balita di 
dunia meninggal setiap tahun akibat infeksi bakteri 
pneumokokus, terutama yang menyebabkan pneumonia 
(Santoso. 2006). Kejadian pnemonia pada balita 
di Indonesia berkisar antara 10% - 20% per tahun. 
Perkiraan angka kematian pnemonia secara nasional 
ialah 6 per 1.000 balita atau berkisar 150.000 balita per 
tahun (Waris, 2006). 
Di Indonesia, menurut Survei Kesehatan Rumah 
Tangga (SKRT) (1995), penyebab utama kematian bayi 
(29,50%) dan balita (38,80%) adalah penyakit infeksi 
saluran pernafasan akut (ISPA) dan sebesar 80% - 90% 
dari seluruh kematian ISPA tersebut disebabkan oleh 
pneumonia. Hasil Survei Kesehatan Nasional (Surkesnas) 
tahun 2001 melaporkan bahwa pneumonia merupakan 
penyebab utama kematian pada bayi (27,60%) dan balita 
(22,80%). Sementara SDKI (2003) menyebutkan kasus 
pneumonia pada balita adalah sebesar 16,73% dan 
masih merupakan penyakit utama penyebab kematian 
pada bayi dan balita di Indonesia (BPS, 2003). 
Setiap anak diperkirakan mengalami 3-6 episode ISPA. 
ISPA yang berlanjut menjadi pnemonia sering terjadi 
pada anak kecil terutama apabila terdapat gizi kurang 
dan dikombinasi dengan keadaan lingkungan yang tidak 
hygiene. Dari seluruh kematian yang disebabkan oleh 
ISPA mencakup 20 % -30 %. Kematian yang terbesar 
umumnya adalah karena pneumonia (Rasmaliah, 2007). 
Profil Kesehatan kota Depok (2006) melaporkan bahwa 
persentase pola penyakit kasus rawat inap di rumah 
sakit umur 29 hari - < 1 th, kasus pneumonia merupakan 
ke-dua terbesar setelah diare yaitu sebesar 14,59%. 
Pada anak umur 1 - 4th, kasus pneumonia menempati 
urutan ke-tiga (8,31%) setelah penyakit infeksi lainnya. 
Untuk data kunjungan rawat jalan di rumah sakit umur 
29 hari - < 1 th, kasus pneumonia merupakan ke 
empat terbesar (7,68%) dan umur 1 - 4 tahun, kasus 
pneumonia menempati urutan ke-lima yaitu sebesar 
6.40%. Sedangkan dari data penyebab kematian pasien 
di rumah sakit umur 29 hari - < 1 th, kasus pneumonia 
mempunyai kontribusi penyebab kematian sebesar 
7.78% dan menduduki urutan ke-lima (Dinkes Kata 
Depok, 2006). 
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riwayat lingkungan fisik rumah dan sosial ekonomi untuk menetap di wilayah kerja Puskesmas Sawangan Depok 
mencari faktor penyebab. selama periode penelitian. Kriteria inklusi kasus adalah: 
Populasi dalam penelitian ini adalah 200 balita umur 6 - balita yang bersedia menjadi subyek penelitian. Kontrol 
59 bulan yang datang berobat ke Puskesmas Sawangan adalah balita umur 6 - 59 bulan yang datang berobat 
Depok dan bertempat tinggal menetap di wilayah keria ke Puskesmas Sawangan Depok dan dinyatakan tidak 
Puskesmas Sawangan Depok yang terpilih sebagai menderita penyakit pneumonia oleh dokter dan atau 
subjek penelitian selama bulan Juli 2007 sampai dengan petugas puskesmas terlatih melalui penilaian dan 
bulan November 2007. Kasus adalah balita umur 6 - 59 klasifikasi MTBS dan bertempat tinggal menetap di 
bulan yang datang berobat ke Puskesmas Sawangan wilayah kerja Puskesmas Sawangan Depok selama 
Depok dan dinyatakan menderita penyakit pneumonia periode penelitian. Kriteria inklusi kontrol adalah : balita 
oleh dokter dan atau petugas puskesmas terlatih melalui bukan penderita pneumonia dan bukan penderita ISPA 
penilaian dan klasifikasi MTBS dan bertempat tinggal umur 6 bulan - 59 bulan dan bersedia menjadi subyek 
penelitian. 

Has ii 
Tabel 1. Distribusi frekuensi faktor lingkungan fisik rumah dan faktor sosial ekonomi pada kasus dan kontrol di 
Puskesmas Sawangan Depok tahun 2007 

No. Lingkungan Fisik Rumah Kasus Kontrol Total 
n % n % n % 

Kepadatan rumah 
Padat 13 43.33 20 33.33 33 36.67 
Tdk Padat 17 56.67 40 66.67 57 63.33 

30 100.00 60 100.00 90 100.00 
2 Kepadatan kamar 

Pad at 28 93.33 59 98.33 87 96.67 
Tdk Padat 2 6.67 1 1.67 3 3.33 

30 100 60 100.00 90 100.00 
3 Ventilasi 

Ku rang 21 70.00 44 73.33 65 72.22 
Cukup 9 30.00 16 26.67 25 27.78 

30 100.00 60 100.00 90 100.00 
4 Pencahayaan 

Ku rang 7 23.33 19 31.67 26 28.89 
Cukup 23 46.67 41 68.33. 64 71.11 

30 100.00 60 100.00 90 100.00 
5 Pencemaran dalam rumah 

Ada 16 53.33 24 40.00 40 44.44 
Tdk ada 14 56.67 36 60.00 50 55.55 

30 100.00 60 100.00 90 100.00 
6 Pendidikan 

Rendah 13 43.33 26 43.33 39 43.33 
Tinggi 17 56.67 34 56.67 51 55.67 

30 100.00 60 100.00 90 100.00 
7 Peke~aan 

Tdk Bekerja 18 60.00 38 63.33 56 62.22 
Bekerja 12 40.00 22 36.67 34 37.78 

30 100.00 60 100.00 90 100.00 
8 Sosial ekonomi 

Ku rang 24 20.00 20 33.33 44 48.89 
Cukup 6 20.00 40 66.67 46 51.11 

30 40.00 60 100.00 90 100.00 
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No. Lingkungan Fisik Rumah Kasus Kontrol p Odds 95%CI 
n % n % value Ratio 

Kepadatan rumah 
Pad at 13 43.33 20 33.33 33 36.67 1.53 0.62 3.76 
Tdk Padat 17 56.67 40 66.67 57 63.33 

2 Kepadatan kamar 
Pad at 28 93.33 59 98.33 87 96.67 0.24 0.02 2.73 
Tdk Padat 2 6.67 1 1.67 3 3.33 

3 Ventilasi 
Ku rang 21 70.00 44 73.33 65 72.22 0.85 0.32 2.23 
Cukup 9 30.00 16 26.67 25 27.78 

4 Pencahayaan 
Ku rang 7 23.33 19 31.67 26 28.89 0.66 0.24 1.80 
Cukup 23 46.67 41 68.33. 64 71.11 

5 Pencemaran dalam rurnah 
Ada 16 53.33 24 40.00 40 44.44 1.71 0.71 4.15 
Tdk ada 14 56.67 36 60.00 50 55.55 

6 Pendidikan 
Rend ah 13 43.33 26 43.33 39 43.33 1.00 0.41 2.42 
Tinggi 17 56.67 34 56.67 51 55.67 

7 Pekerjaan 
Tdk Bekerja 18 60.00 38 63.33 56 62.22 0.87 0.35 2.14 
Bekerja 12 40.00 22 36.67 34 37.78 

8 Sosial ekonomi 
Ku rang 24 80.00 20 33.33 44 48.89 8.00 2.82 

Tabel 2. Hasil Analisis bivariat hubungan faktor lingkungan fisik rumah dan faktor sosial ekonomi dengan kejadian 
pneumonia pada Balita di. Puskesmas Sawangan Depok Tahun 2007 

besar terdapat pencemaran di dalam rumah responden 
(55,56%) dan proporsi balita yang tinggal di dalam rumah 
yang tercemar lebih banyak pada kelompok kasus yaitu 
53,33%. Responden yang berpendidikan tinggi lebih 
banyak (56,67%) dibandingkan dengan responden yang 
berpendidikan rendah (43,33%). Distribusi pendidikan 
tinggi pada kelompok kasus maupun pada kelompok 
kontrol adalah sama yaitu 56,67%. Sebagian besar ibu 
balita tidak bekerja (62,22%) dan proporsi responden 
yang tidak bekeria lebih. besar pada kelompok kontrol 
yaitu 63,33%. Lebih banyak responden yang mempunyai 
sosial ekonomi cukup (51,11%) dan proporsi balita 
dengan tingkat sosial ekonomi kurang, lebih besar pada 
kelompok kasus yaitu 80,00%. 

Dari hasil univariat diperoleh gambaran bahwa 
Sebagian besar balita tinggal ·dirumah yang tidak padat 
(63,33%), proporsi balita yang tinggal di rumah padat 
pada kelompok kasus lebih besar yaitu 43,33%. Hampir 
semua balita tidur di kamar yang padat yaitu 96,67% dan 
proporsi balita yang tidur di kamar padat lebih banyak 
pada kelompok kontrol yaitu 98,33%. Sebagian besar 
balita tinggal dalam rumah dengan ventilasi yang kurang 
(72,22%) dan rumah yang mempunyai ventilasi kurang 
lebih banyak pada kelompok kontrol yaitu 73,33%. 
Pada umumnya sistem pencahayaan alami kamar tidur 
responden memenuhi persyaratan (71, 11 %), proporsi 
rumah yang mempunyai pencahayaan kurang, lebih 
banyak pada kelompok kontrol yaitu 31,67%. Sebagian 
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Berdasarkan variabel yang masuk model multivariat, maka dilakukan uji interaksi antara variabel pencemaran dalam 
rumah dengan sosial ekonomi (cemar*ekonomi). Hasil uji interaksi ternyata secara statistik sangat signifikan ( p 

/ value 0.00 ). Dengan demikian diketahui bahwa ada interaksi di antara faktor risiko dalam hubungannya dengan 
pneumonia. 

Faktor risiko Koefisien S.E P value Odds 
ratio 

Pencemaran dalam rumah 1,55 0,63 0,01 4,71 
Sosial ekonomi 2,71 0,66 0,00 4,72 
Konstanta -5,55 1,66 0,01 

-2/og likelihood = 89. 00 G = 25.57 

Variabel kepadatan kamar mempunyai p value > 0,05 sebesar yaitu 0,41 maka variabel kepadatan kamar dikeluarkan 
dari model. 
Tabel 5. Hasil analisis multivariat regresi logistik antara pencemaran dalam rumah dan sosial ekonomi. 

0,35 
5,08 
14,54 

Kepadatan kamar -1,06 1,28 0,41 
Pencemaran dalam rumah 1,63 0,64 0,01 
Sosial ekonomi 2,68 0,67 0,00 
Konstanta - 4,51 2,09 0,03 
-2/og likelihood= 88,28 G = 26,30 

ratio 
Odds P value S.E Koefisien Faktor risiko 

Tabel 4. Hasil analisis multivariat regresi logistik variabel yang dipertimbangkan masuk dalam model akhir 

*) masuk kandidat model, pv < 0,25 
Dari analisis model pertama hubungan ketiga variable independen yaitu kepadatan kamar, pencemaran dalam rumah 
dan sosial ekonomi. 

No. Faktor Risiko P value OR 95%CI 
1 Kepadatan rumah 0.36 0.85 0,62- 3,76 
2 Kepadatan kamar * 0.23 1.44 0,02 - 2,73 
3 Ventilasi 0.74 0.11 0,32- 2,23 
4 Pencahayaan 0.41 0.69 0,24- 1,80 
5 Pencemaran dalam rumah * 0.23 1.44 0,71-4,15 
6 Pendidikan 1.00 0.00 0,41 - 2,42 
7 Pekerjaan 0.76 0.09 0,35-2,14 
8 Sosial ekonomi * 0.00 18.32 2,82- 22,71 

Tabel 3. Hasil analisis bivariat regresi logistik faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian Pneumonia pada 
Balita di Puskesmas Sawangan Depok Tahun 2007 
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jika disertai dengan tingkat sosial ekonomi yang kurang. 
Adanya asap yang berasal dari dapur hasil pembakaran, 
penggunaan obat nyamuk bakar dikamar balita dan 
adanya anggota keluarga yang merokok dalam rumah 
dapat menyebabkan polusi/ pencemaran udara dalam 
rumah. Apalagi jika letak dapur menyatu atau berdekatan 
dengan kamar tidur dan ruang di mana bayi dan anak 
balita bermain, terutama pada rumah yang ventilasinya 
kurang maka terjadi dosis pencemaran udara dalam 
rumah lebih tinggi lagi dan dapat merusak mekanisme 
pertahanan paru-paru (Sutrisna, 2003). Karena bayi 
dan balita lebih lama tinggal di rumah dan lebih rentan 
terhadap infeksi disebabkan respon imunitas mereka 
masih belum berkembang dengan baik, maka setiap 
keadaan defisiensi mekanisme pertahanan paru 
paru menjadi faktor predisposisi penyakit pneumonia 
(Price, 1995). 
Variabel penelitian yang tidak bermakna secara statistik 
adalah kepadatan rumah, kepadatan kamar, ventilasi dan 
pencahayaan. Ketidakbermaknaan hubungan statistik 
kemungkinan terjadi karena adanya bias informasi 
yang diakibatkan oleh tidak akuratnya alat ukur yang 
digunakan pada saat pengumpulan data. Kemungkinan 
lain adalah karena faktor ketidakcukupan jumlah 
sampel. Pada pencahayaan alat ukur yang digunakan 
hanya berdasarkan daya penglihatan interviewer dapat 
tidaknya membaca dengan jelas pada ruangan yang 
diukur. Dugaan telah terjadinya bias informasi diperkuat 
setelah membandingkan dengan hasil penelitian lainnya, 
dimana variabel pencahayaan yang diukur dengan alat 
ukur yang akurat menunjukkan hasil yang berhubungan 
dengan kejadian pneumonia. Penelitian yang dilakukan 

P value Odds 95%CI Rasio 
0,01 682,16 6,46 - 71997,57 
0,00 3027,84 21,68 - 422864,16 
0,01 0,03 0,00 - 0,52 

0,00 0,00 
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Pembahasan 
Pada faktor lingkungan fisik, variabel yang berhubungan 
dengan kejadian pneumonia adalah pencemaran dalam 
rumah (pvalue = 0,01). Sedangkan variabel lainnya 
seperti kepadatan hunian, kepadatan kamar, ventilasi dan 
pencahayaan menunjukkan hubungan tidak bermakna. 
Walaupun pada analisis bivariat variable kepadatan 
rumah mempunyai kemungkinan 1,53 kali (OR=1,53), 
namun secara statistik menunjukkan hubungan yang 
tidak bermakna (pvalue = 0,49). 
Pada analisis multivariat, variabel pencemaran dalam 
rumah menunjukkan hubungan yang bermakna secara 
statistik. Balita yang tinggal di rumah berpolusi/ tercemar 
mempunyai risiko menderita pneumonia 682, 16 kali 
(95% Cl: 6,46 - 71997,57) dibandingkan dengan balita 
yang tinggal di rumah tidak berpolusi/ tidak tercemar 

Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa variabel sosial 
ekonomi merupakan variabel paling berpengaruh 
terhadap kejadian pneumonia pada balita di Puskesmas 
Sawangan Depok tahun 2007 jika diikuti oleh adanya 
pencemaran dalam rumah. Artinya, balita yang tinggal di 
rumah berpolusi/ tercemar mempunyai risiko menderita 
pneumonia 682,16 kali (95% Cl: 6,46 - 71997,57) 
dibandingkan dengan balita yang tinggal di rumah 
tidak berpolusi/ tercemar jika disertai dengan tingkat 
sosial ekonomi yang kurang. Balita dengan tingkat 
sosial ekonomi kurang mempunyai peluang lebih besar 
menderita pneumonia (3027,84 kali, 95 % Cl: 21,68 - 
422864, 16) dibandingkan dengan balita dengan tingkat 
sosial ekonomi cukup jika disertai dengan adanya 
pencemaran dalam rumah. 

pneumonia 

Faktor risiko Koefisien S.E 
Pencemaran dalam rumah 6,53 2,38 
Sosial ekonomi 8,02 2,52 
Cemar* ekonomi -3,41 1,41 

Konstanta -13,69 4,44 
-2/og likelihood = 82, 14 G = 32.43 

Tabel 6. Model akhir analisis multivariat regresi logistik antara pencemaran dalam rumah dan sosial ekonomi dengan 
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Kesimpulan 
1. Variabel yang secara signifikan berhubungan dengan 

kejadian pneumonia adalah variable pencemaran 
didalam rumah dari variabel sosial ekonomi, 
hubungan terjadi disertai interaksi. Balita yang tinggal 
di rumah berpolusi/ tercemar mempunyai risiko 
menderita pneumonia 682,16 kali ( 95% Cl: 6,46 - 
71997,57) dibandingkan dengan balita yang tinggal 
di rum ah tidak berpolusi/ tercemar jika disertai dengan 
tingkat sosial ekonomi yang kurang. Balita dengan 
tingkat sosial ekonomi kurang mempunyai peluang 
lebih besar menderita pneumonia yaitu 3027,84 kali 
(95%Cl:21,68-422864, 16) dibandingkan dengan 
balita dengan tingkat sosial ekonomi cukup jika 
disertai dengan adanya pencemaran dalam rumah .. 

2. Variabel sosial ekonomi merupakan variabel 
paling dominan yang berhubungan dengan 
kejadian pneumonia pada balita di puskesmas 
sawangan depok tahun 2007 (OR 3027,84) 
disertai interaksi. 

kurang tentunya mempunyai penghasilan keluarga yang 
rendah, makanan akan kurang karena daya beli yang 
rendah dan tentunya akan mempengaruhi daya tahan 
tubuh anak terhadap penyakit dalam hal ini pneumonia. 
Variabel pendidikan dan pekerjaan pada penelitian ini 
tidak menunjukkan adanya hubungan yang bermakna 
secara statistik. Hal ini kemungkinan besar disebabkan 
karena tidak mencukupinya jumlah sampel minimal yang 
diperlukan dan karena relatif homogennya variabel 
tersebut pad a kasus dan kontrol. Dilihat diri homogenitas, 
bahwa distribuis responden yang berpendidikan rendah 
pada kasus (43,33%) sama dengan distribuis responden 
yang berpendidikan rendah pada control (43,33%). 
Begitu juga homogenitas variable responden yang tidak 
bekerja pada kasus adalah 60,00% dan sebesar 63,33 
% pada kontrol. 
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oleh Versitaria (2003) di Palembang menunjukan bahwa 
mereka yang tinggal di rumah yang kurang mendapat 
pencahayaan alami ( <60 lux) mempunyai risiko 1 ,9 kali 
(95% Cl 1,039;3,410) dibandingkan dengan mereka yang 
tinggal di rumah dengan kondisi pencahayaan alami yang 
baik. Hasil yang sama ditunjukkan oleh hasil penelitian 
Rochendy (2002) di kabupaten Majalengka, dengan 
hasil nilai Odds Rasia sebesar 4,81 (95% Cl 2,75;8,39). 
Variabel kepadatan rumah, kepadatan rumah dan 
ventilasi yang menunjukkan hubungan tidak bermakna 
pada penelitian ini kemungkinan disebabkan karena 
tidak mencukupinya jumlah sampel atau karena relatif 
homogennya variabel tersebut pada kasus dan kontrol. 
Dilihat diri homogenitas, bahwa rumah yang memiliki 
kriteria tingkat hunian padat mempunyai proporsi yang 
hampir sama antara yang terjadi pada kasus (43,33%) 
dengan yang terjadi pada kontrol (33,33%), sedangkan 
homogenitas kepadatan kamar pada kasus 93,33% dan 
pada control 98,33% begitu juga homogenitas variable 
ventilasi yang kurang pada kasus adalah 70,00% dan 
sebesar 73,33 % pada kontrol. Hasil penelitian ini senalan 
dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Purawidjaja 
S (2000) yang dilakukan di puskesmas kabupaten 
Bandung yang mengatakan bahwa tidak ada hubungan 
antara ventilasi hunian dengan kejadian pneumonia pada 
balita (pvalue = 0,90) (OR 0.971: 95% Cl 0,60-1,55) 
Pada faktor sosial ekonomi, hanya sosial ekonomi 
yang secara statistik berhubungan bermakna dengan 
kejadian pneumonia (p value= 0,00). Sedangkan variabel 
tingkat pendidikan dan status pekerjaan menunjukkan 
hubungan tidak bermakna. Berdasarkan hasil analisis 
multivariat, menunjukkan bahwa balita dengan tingkat 
sosial ekonomi kurang mempunyai peluang lebih besar 
menderita pneumonia 3027,84 kali (95 % Cl: 21,68 - 
422864, 16) dibandingkan dengan balita dengan tingkat 
sosial ekonomi cukup jika disertai dengan adanya 
pencemaran dalam rumah. Hal ini senalan dengan 
hasil penelitian Purawidjaja S (2000) yang mengatakan 
bahwa ekonomi keluarga berhubungan secara bermakna 
dengan kejadian pneumonia (p value = 0.00). Balita 
dengan ekonomi keluarga yang kurang mempunyai 
resiko 2,85 kali menderita 'pneumonia dibandingkan 
balita dengan ekonomi keluarga cukup. Dikatakan bahwa 
balita yang berasal dari keluarga dengan sosial ekonomi 
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Saran 
1. Upaya menurunkan angka kematian balita karena 

pneumonia adalah dengan menurunkan angka 
kesakitan pneumonia. Salah satu cara untuk 
menurunkan angka kesakitan pneumonia adalah 
dengan meningkatkan kesehatan lingkungan melalui 
pemberian KIE, yang salah satunya adalah tentang 
bahaya polusi/ pencemaran lingkungan dalam rumah 
karena adanya asap rokok, asap hasil pembakaran 
di dapur dan penggunaan obat nyamuk bakar di 
kamar tidur balita. 

2. Meningkatkan keberhasilan upaya penemuan dan 
tatalaksana penderita pneumonia (MTBS) juga 
merupakan upaya menurunkan angka kesakitan 
pneumonia baik di tingkat keluarga, masyarakat, 
puskesmas dan rum ah sakit serta kerja sama dengan 
sarana pelayanan kesehatan swasta. 

3. Melakukan kegiatan terpadu upaya penemuan dan 
tatalaksana penderita pneumonia di semua tingkat 
pelayanan kesehatan dan di berbagai sarana 
pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun 
swasta disertai upaya peningkatan kesehatan 
lingkungan guna meningkatkan keberhasilan 
penurunan kematian akibat pneumonia pada balita. 

4. Gerakan Gakin dan upaya meningkatkan temuan 
nya merupakan salah satu cara meningkatkan 
pelayanan kesehatan bagi keluarga dengan sosial 
ekonomi kurang. 
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