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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan nasional jangka panjang yang didasarkan pada Sistem 

Kesehatan Nasional (SKN), salah satu indikator kerjanya ditinjau dari angka 

kematian bayi. Untuk mengatasi kematian bayi tersebut guna meneruskan 

pembangunan jangka panjang, maka asuhan dan perlindungan terhadap 

penyakit yang mungkin dapat menghambat tumbuh kembang bayi menuju 

dewasa yang berkualitas tinggi perlu diberikan imunisasi (Ranuh, dkk, 2008). 

Kematian bayi di Indonesia disebabkan salah satunya oleh Penyakit 

yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) yang diperkirakan 1,7 juta (5%) 

kematian. Agar target nasional dan global dapat mencapai eradikasi, eliminasi 

dan reduksi terhadap PD3I, maka cakupan imunisasi harus dipertahankan 

tinggi dan merata sampai mencapai tingkat Population Immunity (kekebalan 

masyarakat) yang tinggi. Salah satu program yang telah terbukti efektif untuk 

menekan angka kesakitan dan kematian akibat PD3I adalah imunisasi. 

Persentase imunisasi menurut jenisnya yang tertinggi sampai terendah pada 

saat ini di Indonesia adalah untuk BCG (77,9%), campak (74,4%), polio4 

(66,7%), dan terendah DPT-HB3 (61,19%) (Rikesdas, 2010). 

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 
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pedesaan. WHO dan UNICEF menetapkan indikator cakupan imunisasi adalah 

90% di tingkat nasional dan 80% di semua kabupaten. Pada tahun 1990, 

Indonesia telah mencapai standar UCI, dimana paling sedikit 80% bayi di 

setiap desa telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap sebelum berumur satu 

tahun (Depkes RI, 2010). 

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

belum menunjukkan perkembangan yang bermakna. Pencapaian tertinggi 

terjadi pada tahun 2005 yaitu sebesar 76,23%. Capaian tahun 2008 sebesar 

74,02%, tahun 2009 hanya sebesar 69,76% desa/kelurahan UCI di Indonesia. 

Capaian tahun 2010 yaitu sebesar 75,31%, yang cenderung naik daripada tahun 

2009, tetapi masih termasuk dibawah standar yang telah ditentukan. Angka 

tersebut juga masih di bawah indikator UCI tahun 2010-2014 sebesar 80% dan 

standar pelayanan minimal yang menetapkan target 100% di setiap 

desa/kelurahan untuk kabupaten/kota (Kemenkes RI, 2011). 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2010-

2014) menyebutkan bahwa  kematian neonatal memberikan kontribusi terhadap 

dua pertiga kematian bayi, sehingga perhatian terhadap upaya penurunan angka 

kematian neonatal menjadi penting. Penyebab tingginya kematian bayi dan 

kematian neonatal terutama berkaitan dengan cakupan dan kualitas imunisasi 

yang masih rendah. Cakupan imunisasi lengkap baru mencapai 58,6 persen 

(SDKI, 2007) meningkat dari 51,5 persen (SDKI, 2002−2003), sedangkan 

cakupan imunisasi campak baru mencapai 76,4 persen (SDKI, 2007) 

meningkat dari 71,6 persen (SDKI 2002−2003). Kualitas imunisasi masih perlu 
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ditingkatkan mengingat tingkat drop out untuk DPT1 ke DPT3 masih 12 

persen. Demikian pula, pemberian imunisasi tepat waktu masih rendah, yaitu 

DPT3 masih 54 persen dan campak 46 persen (Bappenas, 2010). 

Kesehatan anak ditandai dengan indikator Angka Kematian Bayi 

(AKB), Angka Kematian Balita (AKBA) dan kematian neonatal (usia 0−28 

hari) yang selama empat tahun terakhir mengalami perlambatan penurunan.  

Data SDKI (2007), menunjukkan penurunan AKB dari 35 menjadi 34 per 

1.000 kelahiran hidup pada tahun 2007, namun masih jauh lebih tinggi dari 

target AKB dalam MDGs pada tahun 2015 sebesar 23 per 1000 kelahiran 

hidup. AKBA juga mengalami penurunan dari 46 menjadi 44 per 1.000 

kelahiran hidup pada tahun 2007. Sementara itu, angka kematian neonatal 

menurun sedikit dari 20 menjadi 19 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2007. 

(Bappenas, 2010). 

Kabupaten Klaten merupakan daerah di Jawa Tengah yang belum 

mencapai indikator UCI. Dari 34 Puskesmas yang mencapai indikator UCI 32 

Puskesmas (94,1%). Cakupan imunisasi pada tahun 2011 menunjukkan 

persentase HB0 98,3%, BCG 100,3%, Polio1 98,1%, DPT/HB1 99,3%, Polio2 

97%, DPT/HB2 99,8%, Polio3 96,6%, DPT/HB3 100,4%, Polio4 97,7%, 

Campak 99,1%, dengan angka drop out (DO) imunisasi lengkap pada bayi di 

Kabupaten Klaten sebesar 1,1%. Pencapaian jenis imunisasi tinggi yang lebih 

dari 100%, diperoleh karena hasil penggabungan kunjungan imunisasi selama 

satu tahun yang berasal dari Kabupaten Klaten dan diluar Kabupaten Klaten 

(Dinkes Klaten, 2011). 
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Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Klaten peneliti mengambil 

Puskesmas Cawas II, yang meliputi 10 desa wilayah kerja dengan sasaran 458 

bayi, dengan imunisasi HB0 88,9%, BCG 88,9%, Polio1 86,7%, DPT/HB1 

91,7%, Polio2 91,2%, DPT/HB2 89,7%, Polio3 84,3%, DPT/HB3 92,4%, 

Polio4 88,4%, Campak 89,7%, dengan angka drop out -0,7%, DPT/HB 2,1%, 

DPT/HB Campak -2,0% dan Polio -4%. Tanda negatif pada nilai drop out 

berarti cakupan imunisasi masih belum memenuhi target yang telah ditentukan. 

Berdasarkan data Puskesmas Cawas II persentase cakupan UCI desa Japanan 

terendah dan selama 3 tahun terakhir menunjukkan penurunan. Pada tahun 

2009 persentase cakupan UCI mencapai 98%, tahun 2010 90% dan tahun 2011 

76,5% (Dinkes Klaten, 2011). 

Terjadinya penurunan persentase cakupan UCI Desa Japanan di 

Puskesmas Cawas II artinya masih ada bayi yang belum mendapatkan 

imunisasi dasar secara lengkap yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. 

Salah satu faktor yang berperan penting terhadap pemberian imunisasi dasar 

secara lengkap pada bayi adalah orangtua, khususnya ibu. Dalam Riskesdas 

(2010), juga menyebutkan bahwa pendidikan, pekerjaan, dan tingkat 

pengeluaran per kapita berhubungan dengan persentase anak umur 12-23 bulan 

yang mendapatkan imunisasi dasar. Hasil penelitian Fatmayati (2009), 

menjelaskan bahwa tingkat pendidikan formal ibu berpengaruh positif terhadap 

status imunisasi dasar bayi. 

Dari data Puskesmas Cawas II yang diperoleh peneliti pada bulan 

Desember 2011 di Desa Japanan Kecamatan Cawas yang termasuk desa non 
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UCI dengan data sebagai berikut, sasaran bayi di Desa Japanan sebesar 34 anak 

dengan persentase HB0 64,7%, BCG 61,8%, Polio1 61,8%, DPT/HB1 61,8%, 

Polio2 70,6%, DPT/HB2 67,6%, Polio3 64,7%, DPT/HB3 79,4%, Polio4 

76,5% dan Campak 76,5%. Dengan data penyakit yang disebabkan oleh 

imunisasi tidak lengkap yaitu penyakit TBC 7 anak, Pertusis 3 anak dan 

Campak 14 anak. Terbuktikan bahwa Desa Japanan merupakan salah satu 

desa/kelurahan wilayah kerja Puskesmas Cawas II yang masih belum 

memenuhi indikator UCI yaitu 80%.   

Berdasarkan data dari buku KMS (Kartu Menuju Sehat) pada 10 orang 

tua yang mempunyai bayi, empat diantaranya belum diimunisasi lengkap, 

enam orang tua bayi masih memiliki pengetahuan yang kurang tentang 

pentingnya imunisasi dasar. Hal ini diketahui karena dalam wawancara orang 

tua bayi tersebut tidak bisa menjawab pertanyaan tentang jenis imunisasi dasar 

dan jenis penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik ingin 

mengetahui hubungan pengetahuan, usia dan pekerjaan ibu terhadap status 

imunisasi dasar bayi.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka permasalahan penelitian 

dapat dirumuskan sebagai berikut: “ Apakah ada hubungan antara tingkat 

pengetahuan, usia dan pekerjaan ibu dengan status imunisasi dasar bayi di Desa 

Japanan?” 
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C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan tingkat pengetahuan, usia dan pekerjaan ibu dengan 

status imunisasi dasar bayi di Desa Japanan. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendiskripsikan tingkat pengetahuan, usia, pekerjaan ibu dan status 

imunisasi dasar bayi di Desa Japanan, Cawas. 

b. Menganalisis hubungan tingkat pengetahuan ibu dengan status imunisasi 

dasar bayi di Desa Japanan, Cawas. 

c. Menganalisis hubungan Usia ibu dengan status  imunisasi dasar bayi di 

Desa Japanan, Cawas. 

d. Menganalisis hubungan jenis pekerjaan ibu dengan status imunisasi 

dasar bayi di Desa Japanan, Cawas. 

 

D. Manfaat 

1. Bagi Instansi Kesehatan 

Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam 

rangka pembinaan, pengembangan dan kebijakan dalam pengambilan 

tindakan di Puskesmas yang bersangkutan untuk mencapai UCI 100% dan 

terutama bagi desa yang UCI (Universal Child Immunization) belum 

mencapai standar. 

2. Bagi Kader 

Dengan diketahuinya ketidakpatuhan imunisasi bayi, diharapkan para 

kader bisa menghimbau kepada masyarakat untuk mengimunisasikan 
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anaknya dengan imunisasi dasar yang lengkap dan sesuai jadwal sehingga 

dapat mendukung peningkatan status imunisasi dasar di Desa Japanan. 

3. Bagi Masyarakat 

Masyarakat bisa mengetahui serta memahami tentang manfaat dari 

program imunisasi untuk selanjutnya dapat berperan aktif dalam 

mensukseskan program imunisasi. 

4. 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. 

 


