
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

  Tujuan pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat 2010 

adalah meningkatkan kesadaran, keamanan, dan kemampuan hidup 

sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal, 

terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai 

dengan perilaku yang sehat dan memiliki kemampuan untuk menjangkau 

pelayanan kesehatan yang optimal di seluruh Indonesia. Masalah gizi 

lebih banyak terjadi antara kelompok masyarakat di daerah pedesaan 

yang mengkonsumsi bahan pangan yang kurang, baik jumlah maupun 

mutunya. Pada dasarnya berpangkal pada keadaan ekonomi yang kurang 

dan kurangnya pengetahuan tentang nilai gizi dari makanan-makanan 

yang ada. Anak-anak penderita gizi kurang umumnya memiliki kekebalan 

tubuh yang rendah dan hal ini menjadikan keadaan rawan terhadap infeksi 

yang dapat menyebabkan kematian. Hal ini dapat disebabkan oleh 

kurangnya pengetahuan ibu terhadap bayinya, khususnya dalam masalah 

pemenuhan gizi. Zat-zat gizi dari makanan yang dikonsumsi seseorang 

akan mempengaruhi pertumbuhannya. Faktor  yang mempengaruhi 

pertumbuhan adalah faktor fisiologi, faktor agens dan faktor lingkungan. 

Faktor fisiologi meliputi metabolisme dan kebutuhan zat gizi, sedangkan 

faktor agens meliputi zat gizi yaitu zat gizi makro seperti karbohidrat, 

protein dan lemak, serta zat mikro seperti vitamin dan mineral. Faktor 

lingkungan (makanan) meliputi bahan makanan, pengolahan, 
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penyimpanan, penghidangan dan higienis, serta sanitasi makanan 

(Depkes RI, 2000). 

  Pendidikan seseorang merupakan salah satu proses perubahan 

tingkah laku, semakin tinggi pendidikan seseorang maka dalam memilih 

tempat-tempat pelayanan kesehatan semakin diperhitungkan. Menurut 

Azwar (1996), merupakan suatu faktor yang mempengaruhi perilaku 

seseorang dan pendidikan dapat mendewasakan seseorang serta 

berperilaku baik, sehingga dapat memilih dan membuat keputusan dengan 

lebih tepat. Peran seorang ibu pada program imunisasi sangatlah penting. 

Karena suatu pemahaman tentang program ini amat diperlukan untuk 

kalangan tersebut. Pemahaman ibu atau pengetahuan ibu terhadap 

imunisasi sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan ibu. Semakin tinggi 

tingkat pendidikan atau pengetahuan seseorang maka semakin 

membutuhkan pusat-pusat pelayanan kesehatan sebagai tempat berobat 

bagi dirinya dan keluarganya. Seseorang yang berpendidikan tinggi, maka 

wawasan pengetahuan semakin bertambah dan semakin menyadari 

bahwa begitu penting kesehatan bagi kehidupan sehingga termotivasi 

untuk melakukan kunjungan ke pusat-pusat pelayanan kesehatan yang 

lebih baik. Sejalan dengan pendapat Slamet (1986), juga menyebutkan 

kelengkapan status imunisasi anak tertinggi pada ibu yang berpendidikan 

SLTP keatas sebanyak 30,1%. Berdasarkan penelitian Idwar (2001) juga 

disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seorang ibu maka 

makin besar peluang untuk mengimunisasikan bayinya yaitu 2,215 kali 

untuk pendidikan tamat SLTA/ke atas dan 0,961 kali untuk pendidikan 

tamat SLTP/sederajat. Ibu yang berpendidikan mempunyai pengertian 
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lebih baik tentang pencegahan penyakit dan kesadaran lebih tinggi 

terhadap masalah-masalah kesehatan yang sedikit banyak telah diajarkan 

di sekolah (Ali, 2002). 

  Visi dan Misi dalam rangka mewujudkan tercapainya Indonesia 

sehat 2010 perlu didukung dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh 

seorang ibu. Ilmu pengetahuan merupakan kebutuhan dasar yang harus 

dimiliki oleh ibu sebagai pendidik pertama dan utama dalam keluarga. 

Kondisi ibu dalam keluarga merupakan penentu kualitas manusia, karena 

para ibu di masyarakat adalah penggerak dan pelopor peningkatan 

kesejahteraan keluarga. Ibu sangat menentukan kondisi kesehatan dan 

status gizi anak. Kondisi kesehatan seorang anak pada masa 

pertumbuhan dan perkembangannya sangat dipengaruhi oleh daya tahan 

tubuh atau status imunisasi anak. 

  Imunisasi sangat penting untuk menjaga kesehatan anak. Imunisasi 

dapat memberi perlindungan menyeluruh terhadap penyakit-penyakit yang 

berbahaya dan sering terjadi pada tahun-tahun awal kehidupan seorang 

anak (Suririnah, 2005). Menurut Depkes RI (2001), tujuan pemberian 

imunisasi adalah untuk mencegah penyakit dan kematian bayi dan anak-

anak yang disebabkan oleh wabah yang sering muncul. 

Meskipun campak telah masuk ke dalam program imunisasi 

nasional sejak tahun 1982, namun sampai saat ini masih ditemukan KLB  

Campak. Hal ini disebabkan cakupan imunisasi campak yang masih 

rendah yaitu di bawah 80%  dan tidak merata di beberapa daerah yang 

mungkin disebabkan adanya hambatan di lapangan, diantaranya letak 

geografis yang sulit dijangkau oleh petugas kesehatan, data sasaran yang 
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kurang akurat, serta keterbatasan biaya operasional. Selain itu, masih ada 

masyarakat yang menolak imunisasi karena takut ada efek samping 

(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi/KIPI). Padahal vaksin campak tergolong 

aman, meskipun dapat menimbulkan reaksi pada sebagian kecil anak, 

namun jarang bersifat serius. Reaksi dapat berupa ruam-ruam kulit ringan, 

demam ringan dan flu adalah reaksi yang paling umum ditemui setelah 

imunisasi dan dapat diobati. Tanpa imunisasi, penyakit campak akan 

menyerang hampir setiap anak, dan mampu menyebabkan cacat dan 

kematian karena komplikasinya seperti radang paru (pneumonia), diare, 

radang telinga (otitis media) dan radang otak (ensefalitis) terutama pada 

anak dengan gizi kurang. Penyakit campak sendiri dapat menyebar 

melalui percikan ludah (droplet infection) yang keluar ketika bersin atau 

batuk. Virus campak menyerang sistem kekebalan tubuh. Gejala klinis 

yang timbul berupa demam, pilek, batuk disertai ruam atau bercak merah 

pada permukaan kulit, mata merah (Riskesdas, 2007). 

Masalah kematian akibat campak di dunia pada tahun 2002 

sebanyak 777.000 di antaranya 202.000 berasal dari Negara ASEAN, dan 

15% dari kematian campak tersebut berasal dari Indonesia. Diperkirakan 

30.000 anak Indonesia meninggal tiap tahunnya disebabkan komplikasi 

campak, artinya 1 anak meninggal tiap 20 menit karena setiap tahunnya 

lebih dari 1 juta anak Indonesia belum terimunisasi campak. Campak 

salah satu penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi (PD3I) dan 

merupakan salah satu penyebab kematian anak dinegara-negara 

berkembang termasuk di Indonesia. Diperkirakan 1,7 juta kematian pada 

anak atau 5 % pada anak balita adalah akibat PD3I.  Salah satu upaya 
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yang efektif untuk menekan angka kesakitan dan kematian bayi dan balita 

adalah dengan imunisasi, sedangkan upaya imunisasi akan efektif apabila 

cakupan dan kualitasnya sudah optimal. 

Cakupan imunisasi rutin secara nasional dalam tiga tahun terakhir 

mencapai lebih dari 90% namun masih belum merata di semua desa. Hal 

ini ditunjukkan dengan pencapaian UCI desa dalam tiga tahun terakhir 

belum mencapai 80%. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas) tahun 2010, di Indonesia cakupan imunisasi BCG sebesar 

86,9%, imunisasi campak sebesar 81,6%, imunisasi Polio sebesar 71%, 

imunisasi DPT sebesar 67,7%, dan imunisasi Hepatitis B sebesar 62,8%, 

sedangkan cakupan imunisasi lengkap sebesar 46,2% (Depkes RI, 2010). 

Penelitian Ibrahim (1991) menyatakan bahwa apabila imunisasi 

dasar dilaksanakan dengan lengkap dan teratur, maka imunisasi dapat 

mengurangi angka kesakitan dan kematian balita sekitar 80-85%. 

Pengertian teratur dalam hal ini adalah teratur dalam mentaati jadwal dan 

jumlah frekuensi imunisasi, sedangkan yang dimaksud imunisasi dasar 

lengkap adalah telah mendapat semua jenis imunisasi dasar (BCG 1 kali, 

DPT 3 kali, Polio 4 kali dan Campak 1 kali) pada waktu anak berusia 

kurang dari 11 bulan. Imunisasi dasar yang tidak lengkap, maksimal hanya 

dapat memberikan perlindungan 25-40%. Sedangkan anak yang sama 

sekali tidak di imunisasi tentu tingkat kekebalannya lebih rendah lagi. 

        Campak merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus 

yang bernama Virus Campak. Penularannya melalui udara atau kontak 

langsung dengan penderita. Gejala-gejalanya adalah demam, batuk, pilek 

dan bercak-bercak merah pada permukaan kulit. Cara pencegahan yang 
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paling efektif adalah dengn melakukan imunisasi. Imunisasi pada anak 

terkait dengan banyak faktor, usia ibu berhubungan dengan pengetahuan 

dan perilaku mereka terhadap imunisasi (Ali, 2002). Menurut Padri (2000), 

faktor utama yang berhubungan dengan imunisasi campak adalah umur 

ibu. Menurut Ibrahim (2001), karakteristik ibu yang erat hubungannya 

dengan status imunisasi campak anak umur 9-36 bulan adalah  umur ibu. 

Sebagian ibu-ibu di wilayah kerja Puskesmas 1 Nguter Sukoharjo 

tidak melaksanakan imunisasi campak pada anaknya karena mempunyai 

alasan bahwa imunisasi campak lebih banyak risikonya dari pada 

imunisasi yang lain, seperti demam, influensa, dan diare. Pada ibu bekerja 

memiliki waktu yang sedikit bahkan tidak memiliki waktu untuk 

mengimunisasikan anaknya dikarenakan ibu yang bekerja lebih 

mengutamakan pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhaan keluarga 

daripada memperhatikan kesehatan anak terutama waktu untuk 

mengimunisasikan anaknya. 

         Standart Nasional cakupan imunisasi campak di Indonesia sampai 

dengan tahun 2008 minimal 80% per tahun. Standart cakupan imunisasi 

campak di Jawa Tengah pada tahun 2007 mencapai 91,5% (Depkes RI, 

2008). Wilayah kerja Puskesmas 1 Nguter mencakup 16 desa. Hasil 

cakupan imunisasi dari 16 desa yang berada di wilayah kerja Puskesmas 

1 Nguter yaitu untuk cakupan imunisasi BCG sebanyak 38,9 %, imunisasi 

Polio1 sebanyak 40,1 %, imunisasi DPT1 sebanyak 40,1 %, Polio2 

sebanyak 38,3 %, DPT2 sebanyak 39,3 %, Polio3 sebanyak 36,9 %, 

DPT3 36,9 %, Polio4 sebanyak 34,8 %, imunisasi Campak sebanyak 45,6 

% dari 16 Desa yang berada di wilayah kerja Puskesmas 1 Nguter.   
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Standart cakupan imunisasi campak di wilayah kerja Puskesmas 1 Nguter 

Sukoharjo yaitu 97% selama 1 tahun. Hasil survei cakupan imunisasi dari 

bulan Januari sampai dengan bulan Mei yaitu memiliki target yang harus 

dicapai sebesar 40,5%, dengan rincian bulan Januari 8,1%, Februari 

16,2%, Maret 24,3%, April 32,4%, dan Mei 40,5%. 

Hasil observasi dan penelitian pendahuluan tentang pengetahuan 

gizi dan imunisasi campak di wilayah kerja Puskesmas 1 Nguter 

Sukoharjo diperoleh bahwa pengetahuan gizi dan imunisasi rendah yaitu 

60%. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membuat penelitian yang 

berjudul “Perbedaan Pengetahuan Tentang Gizi dan Imunisasi Campak 

pada Ibu yang Bekerja dan Ibu yang Tidak Bekerja di Wilayah Kerja 

Puskesmas 1 Nguter Sukoharjo”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah 

penelitian “Apakah ada perbedaan pengetahuan tentang gizi dan 

imunisasi  campak pada ibu yang bekerja dengan ibu yang tidak bekerja di 

wilayah kerja Puskesmas 1 Nguter Sukoharjo?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui perbedaan pengetahuan tentang gizi dan imunisasi campak 

pada ibu yang bekerja dengan ibu yang tidak bekerja di wilayah kerja 

Puskesmas 1 Nguter Sukoharjo. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mendiskripsikan pengetahuan tentang gizi dan imunisasi campak 

pada ibu yang bekerja di wilayah kerja Puskesmas 1 Nguter 

Sukoharjo. 

b. Mendiskripsikan pengetahuan tentang gizi dan imunisasi campak 

pada ibu yang tidak bekerja di wilayah kerja Puskesmas 1 Nguter 

Sukoharjo. 

c. Menganalisis perbedaan pengetahuan tentang gizi dan imunisasi 

campak antara ibu yang bekerja dengan ibu yang tidak bekerja di 

wilayah kerja Puskesmas 1 Nguter Sukoharjo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 

1. Bagi ibu-ibu 

 Menambah wawasan dan pengetahuan ibu tentang gizi dan imunisasi 

campak di wilayah kerja Puskesmas 1 Nguter Sukoharjo. 

2. Bagi ilmu pengetahuan 

Menambah referensi ilmu pengetahuan tentang gizi dan imunisasi 

campak pada ibu yang bekerja dan ibu yang tidak bekerja. 

3. Bagi Petugas Puskesmas 

Sebagai masukan dalam menyusun program untuk menyangkut cakupan 

imunisasi campak dan menyangkut pengetahuan gizi ibu-ibu di wilayah 

kerja Puskesmas 1 Nguter Sukoharjo. 
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4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian dapat menjadi data dasar untuk penelitian selanjutnya 

terkait masalah gizi dan imunisasi campak di wilayah kerja Puskesmas 1 

Nguter Sukoharjo. 

 

E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup materi pada penelitian ini dibatasi pada pembahasan 

mengenai perbedaan pengetahuan tentang gizi dan imunisasi campak pada 

ibu yang bekerja dengan ibu yang tidak bekerja di wilayah kerja Puskesmas 

1 Nguter Sukoharjo. 


