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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Imunisasi merupakan salah satu upaya pencegahan kematian pada 

bayi dengan memberikan vaksin. Dengan imunisasi, seseorang menjadi kebal 

terhadap penyakit khususnya penyakit infeksi. Dengan demikian, angka 

kejadian penyakit infeksi akan menurun, kecacatan serta kematian yang 

ditimbulkannya akan berkurang (Cahyono, 2010). 

Vaksin yang pertama kali dibuat adalah vaksin cacar (smallpox). Pada 

tahun 1778, Edward Jenner, berhasil mengembangkan vaksin cacar dari virus 

cacar sapi atau cowpox. Sebelum ditemukan vaksin cacar, penyakit ini sangat 

ditakuti masyarakat karena sangat mematikan, bahkan penyakit ini sempat 

menyebar ke seluruh dunia dan menelan banyak jiwa (Achmadi, 2006). 

Namun saat ini, kejadian penyakit cacar jarang ditemukan karena WHO telah 

berhasil memberantasnya melalui program imunisasi. Tidak hanya cacar 

(smallpox), angka kejadian penyakit-penyakit infeksi lain juga menurun 

dengan ditemukannya vaksin terhadap penyakit-penyakit tersebut (Depkes, 

2006). 

Strategisnya imunisasi sebagai alat pencegahan, menjadikan imunisasi 

sebagai program utama suatu negara. Bahkan merupakan salah satu alat 

pencegahan penyakit yang utama di dunia. Di Indonesia, imunisasi 

merupakan andalan program kesehatan (Achmadi, 2006). Imunisasi bayi dan 
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anak dipandang sebagai perlambang kedokteran pencegahan dan pelayanan 

kesehatan. Angka cakupan imunisasi sering dipakai sebagai indikator 

pencapaian pelayanan kesehatan (Marimbi, 2010). 

Pada tahun 1974, WHO mencanangkan Expanded Programme on 

Immunization (EPI) atau Program Pengembangan Imunisasi (PPI) dalam 

rangka pencegahan penularan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan 

imunisasi (PD3I), yaitu dengan cara meningkatkan cakupan imunisasi pada 

anak-anak di seluruh belahan dunia. Hasil dari program EPI ini cukup 

memuaskan, dimana terjadi peningkatan angka cakupan imunisasi dunia dari 

5% menjadi  80% (Ali, 2003). Di Indonesia, PPI mulai diselenggarakan tahun 

1977 dan berfokus pada campak, tuberkulosis, difteri, tetanus, pertusis, polio. 

Sementara imunisasi hepatitis B dimasukkan terakhir karena vaksin hepatitis 

B baru tersedia pada tahun 1980-an (Depkes, 2005).  

Salah satu indikator keberhasilan program imunisasi adalah 

tercapainya Universal Child Immunization (UCI). Pencapaian UCI 

merupakan gambaran cakupan imunisasi pada bayi (0-11 bulan) secara 

nasional hingga ke tingkat pedesaan. WHO dan UNICEF menetapkan 

indikator cakupan imunisasi adalah 90% di tingkat nasional dan 80% di 

semua kabupaten. Pada tahun 1990, Indonesia telah mencapai target UCI, 

dimana paling sedikit 80% bayi di setiap desa telah mendapatkan imunisasi 

dasar lengkap sebelum berumur satu tahun (Depkes, 2005). 

Persentase desa/kelurahan UCI di Indonesia, selama 6 tahun terakhir 

belum menunjukkan perkembangan yang bermakna. Pencapaian tertinggi 
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terjadi pada tahun 2005 yaitu sebesar 76,23%. Capaian tahun 2009 hanya 

sebesar 69,76% desa/kelurahan UCI di Indonesia, lebih rendah dibandingkan 

tahun 2008 sebesar 74,02%. Angka tersebut juga masih di bawah target UCI 

tahun 2009 sebesar 98% dan standar pelayanan minimal yang menetapkan 

target 100% desa/kelurahan UCI pada tahun 2010 untuk setiap 

kabupaten/kota (Profil Kesehatan Indonesia, 2010). 

Berdasarkan data Profil Kesehatan Jawa Tengah (2009), pencapaian 

UCI desa di Jawa Tengah dari tahun 2007 sampai dengan 2009 mengalami 

peningkatan yaitu pada tahun 2007 sebesar 83,64%, tahun 2008 meningkat 

menjadi 86,83% dan tahun 2009 meningkat kembali menjadi 91,95%. Bila 

dibandingkan target SPM tahun 2010 sebesar 100%, pencapaian 

desa/kelurahan UCI tahun 2009 belum mencapai target. Sedangkan, 

pencapaian program imunisasi di Jawa Tengah sudah cukup tinggi bila dilihat 

dari cakupan jenis imunisasi, dimana jumlah sasaran bayi pada tahun 2009 

adalah 577.750. Sedang capaian masing-masing jenis imunisasi adalah BCG 

(102,05%), DPT+HB 1 (100,89%), DPT+HB 3 (99,04%), Polio 4 (99,14%), 

Campak (96,59%).  

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah 

dengan pencapaian UCI belum mencapai target. Dari total 167 

desa/kelurahan, yang mencapai UCI sebanyak 165 desa/kelurahan (98,80%), 

sehingga masih terdapat dua desa non UCI. Padahal berdasarkan SPM, target 

cakupan UCI desa/kelurahan tahun 2010 adalah 100% untuk setiap 

kabupaten/kota (Dinkes Sukoharjo, 2010). Sedangkan tahun 2009, 
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pencapaian UCI sebesar 91%, namun angka ini belum mencapai target UCI 

pada tahun tersebut (98%). Hasil ini juga dianggap lebih rendah apabila 

dibandingkan dengan capaian tahun 2008 yaitu sebesar 99% (Dinkes 

Sukoharjo, 2009). Selanjutnya, pencapaian jenis imunisasi tahun 2010 dengan 

sasaran sebesar 13.636 bayi, diketahui bahwa yang mendapat imunisasi BCG 

sebesar 13.801 bayi (101,9%), imunisasi DPT1+HB1 sebesar 13.829 bayi 

(102%), imunisasi DPT3+HB3 sebesar 13.843 bayi (102%), imunisasi Polio 4 

sebesar 13.871 bayi (102,4%), dan imunisasi campak sebesar 13.812 bayi 

(101,4%) (Dinkes Sukoharjo, 2010). Capaian jenis imunisasi yang melebihi 

angka 100% diperoleh dari penggabungan kunjungan imunisasi selama satu 

tahun yang berasal dari Kabupaten Sukoharjo dan dari luar Kabupaten 

Sukoharjo.  

Berdasarkan Laporan Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten 

Sukoharjo, Kecamatan Bulu merupakan Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo 

yang mempunyai persentase cakupan UCI terendah pada tahun 2010. 

Persentasi desa/kelurahan UCI selama 3 tahun terakhir di Kecamatan ini 

mengalami penurunan. Pada tahun 2008, persentase cakupan desa/kelurahan 

UCI di Kecamatan Bulu mencapai 100%. Pada tahun 2009, persentase 

cakupan desa/kelurahan UCI turun menjadi 92% dan pada tahun 2010 

mengalami penurunan kembali menjadi 91,66%. 

Terjadinya penurunan persentase cakupan desa/kelurahan UCI di 

Puskesmas Bulu artinya masih ada bayi yang belum mendapatkan imunisasi 

dasar secara lengkap yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu 
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faktor yang berperan penting terhadap pemberian imunisasi dasar secara 

lengkap pada bayi adalah orangtua, khususnya ibu. Menurut penelitian 

Ningrum (2006), pengetahuan dan motivasi ibu memiliki hubungan yang 

signifikan dengan kelengkapan imunisasi dasar pada bayi. Ibu dengan 

pengetahuan dan motivasi yang baik akan meningkatkan kelengkapan 

imunisasi dasar pada bayi. Riskesdas (2010), juga menyebutkan bahwa 

pendidikan, pekerjaan, dan tingkat pengeluaran per kapita berhubungan 

dengan persentase anak umur 12-23 bulan yang mendapatkan imunisasi 

dasar. Semakin tinggi tingkat pendidikan, pekerjaan, dan pengeluaran per 

kapita keluarga maka semakin tinggi cakupan imunisasi pada anak. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian tentang faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan pemberian 

imunisasi dasar lengkap pada bayi di wilayah kerja Puskesmas Bulu. 

 

B. Rumusan Masalah 

Faktor-faktor apakah yang berhubungan dengan pemberian imunisasi 

dasar lengkap pada bayi di wilayah kerja Puskesmas Bulu Kabupaten 

Sukoharjo? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan 

pemberian imunisasi dasar lengkap pada bayi di wilayah kerja Puskesmas 

Bulu Kabupaten Sukoharjo. 

 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui karakteristik responden yang terdiri dari umur 

responden, pendidikan responden, umur bayi, dan jenis kelamin bayi 

guna mendukung pembahasan. 

b. Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dengan pemberian 

imunisasi dasar lengkap pada bayi di wilayah kerja Puskesmas Bulu 

Kabupaten Sukoharjo. 

c. Untuk mengetahui hubungan antara pekerjaan dengan pemberian 

imunisasi dasar lengkap pada bayi di wilayah kerja Puskesmas Bulu 

Kabupaten Sukoharjo. 

d. Untuk mengetahui hubungan antara persepsi dengan pemberian 

imunisasi dasar lengkap pada bayi di wilayah kerja Puskesmas Bulu 

Kabupaten Sukoharjo. 

e. Untuk mengetahui hubungan antara peran petugas kesehatan dengan 

pemberian imunisasi dasar lengkap pada bayi di wilayah kerja 

Puskesmas Bulu Kabupaten Sukoharjo. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Instansi Kesehatan 

Sebagai bahan informasi dan evaluasi yang dapat dijadikan 

pertimbangan dalam pengambilan sebuah kebijakan dan tindakan untuk 

meningkatkan kualitas program imunisasi di wilayah kerja Puskesmas 

Bulu Kabupaten Sukoharjo. 

2. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran 

masyarakat terutama ibu yang mempunyai bayi tentang pentingnya 

pemberian imunisasi dasar lengkap pada bayi. 

3. Bagi Peneliti Lain  

Sebagai dasar atau tambahan pengetahuan dalam penelitian 

berikutnya dan peneliti berikutnya dapat menambah variabel penelitian 

lain sehingga faktor-faktor yang berhubungan dengan pemberian 

imunisasi dasar lengkap pada bayi dapat diketahui lebih dalam. 

 

 


