
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untuk meningkatkan kesadaran mengenai bahaya Pneumonia, maka 
tanggal 12 November diperingati sebagai hari Pneumonia sedunia. 
Pneumonia merupakan penyebab kematian balita kedua di Indonesia 
setelah diare. (Riskerdas, 2007). Angka kematian akibat Pneumonia di 
seluruh dunia pada anak dengan usia di bawah 5 tahun adalah sebesar 
15%. (WHO, September 2016). Kematian akibat pneumonia pada anak 
lebih banyak dibandingkan dengan gabungan penyakit AIDS, Malaria dan 
Campak. 

Dikarenakan penularan Pneumonia melalui udara (air-borne), karena 
itu penyakit ini termasuk ke dalam penyakit yang  penyebarannya sangat 
cepat. Pneumonia adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru - paru 
(alveoli) yang disebabkan oleh berbagai mikroorganisme seperti Virus, 
Jamur dan Bakteri. Pneumonia juga dapat terjadi apabila seseorang 
menghirup bahan kimia toksik. Pada keadaan normal, saat bernafas paru 
– paru kita terisi oleh udara, namun pada keadaan pneumonia, kantung 
alveoli terisi oleh pus dan mukus, sehingga paru-paru tidak dapat 
mengembang dengan sempurna. 

Pneumonia 

Pneumonia paling sering disebabkan oleh : 

 Streptococcus Pneumoniae – penyebab 

paling sering pada anak 

 Hemophillus influenza type B (Hib) 

 Respiratory syncytial virus 

 
Gejala pneumonia bervariasi dari ringan hingga 
berat, namun yang paling sering muncul adalah 
batuk berdahak, demam, kesulitan bernafas 
(sesak), dan dapat disertai dengan keringat 
yang berlebihan terutama pada malam hari, 
sakit kepala, hilangnya nafsu makan dan berat 
badan. 

Faktor Risiko seseorang dapat terkena 
Pneumonia adalah : 

 Merokok 

 Kekebalan tubuh yang menurun 

 Menderita penyakit kronis seperti 

Diabetes Melitus, penyakit 

Autoimmune, penyakit paru kronis, dll. 

 Mengkonsumsi obat-obatan golongan 

kortikosteroid 

 Kepadatan hunian rumah 

 Ventilasi hunian rumah 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Faktor Risiko Pneumonia pada Anak : 

 Kurangnya pemberian ASI eksklusif 

 Gizi buruk 

 Polusi udara dalam ruangan (indoor air pollution) 

 BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah) 

 Kurangnya imunisasi campak 

 

Komplikasi Pneumonia : 

 Pneumonia ekstrapulmoner, yaitu 

apabila kuman penyebab pneumonia 

menginfeksi organ di luar paru-paru, 

seperti ginjal, jantung, dan otak. 

 Sepsis adalah keadaan yang muncul 

akibat masuknya bakteri ke aliran darah 

sehingga tubuh bereaksi hebat terhadap 

infeksi tersebut. 

 

Tips Pencegahan Pneumonia : 

 Istirahat yang cukup untuk meningkatkan 

imunitas tubuh 

 Minum banyak cairan 

 Mengkonsumsi makanan yang banyak 

mengandung vitamin C dan vitamin A. 

 Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. 

 Hindari merokok dan menghirup asap rokok. 

 Pemberian vaksinasi Hib, Pneumococcal 

 Imunisasi campak pada anak, dikarenakan 

komplikasi dari penyakit campak dapat 

menyebabkan pneumonia. 

 

Pengobatan Pneumonia  

 Pemberian Antibiotik 

Untuk pneumonia yang disebabkan oleh 
infeksi bakteri, maka pengobatannya 
diberikan antibiotik. Saat ini banyak 
antibiotik yang sudah resisten terhadap 
kuman penyebab Pneumonia, sehingga 
sering dibutuhkan kultur darah untuk 
melihat resistensi kuman terhadap terapi 
yang akan diberikan. 

 Pemberian obat-obatan simptomatis, 

seperti obat demam dan obat batuk. 

Pemberian obat batuk sebaiknya atas 

perintah dari dokter, karena batuk 

merupakan reaksi dari tubuh untuk 

mengeluarkan dahak , apabila reflex batuk 

ditekan maka dahak akan terendap dalam 

paru-paru, sehingga penggunaan obat ini 

harus atas saran dari dokter. 

Gejala pneumonia sudah dikenali sejak jaman Hippocrates (460 SM – 320 SM). Sebelum antibiotik 
ditemukan, pneumonia merupakan pembunuh no. 1 di dunia. Dengan perkembangan ilmu 
kedokteran yang pesat, Pneumonia bukan lagi penyakit yang tidak dapat diobati, bahkan sudah 
ditemukan vaksin pencegahan penyakit ini. Namun, pencegahan pneumonia juga harus disertai 
dengan menjalani hidup sehat dan menghindari faktor risiko.  

 


