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Abstrak  
 
Penyakit campak adalah salah satu penyebab kematian yang ada di dunia, 
diataranya pada anak – anak meskipun sudah pernah imunisasi. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian 
penyakit campak di Wilayah Kerja Puskesmas Kecamatan Teras Kabupaten 
Boyolali. Metode penelitian ini menggunakan rancangan observasional  dengan 
pendekatan cross-sectional. Populasi penelitian ini adalah seluruh KK yang ada di 
Kecamatan Teras dengan karakteristik yang akan diteliti sebanyak 45.367 orang. 
Pemilihan sampel dengan simple random sampling sebanyak 100 orang. Uji 
statistik menggunakan chi square dengan menggunakan perangkat lunak 
komputer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara status gizi 
(p= 0,000), status imunisasi (0,002), ventilasi (0,000), presepsi masyarakat (0,000) 
dengan kejadian penyakit campak dan tidak ada hubungan antara kepadatan 
hunian rumah  (p= 0,106) dengan kejadian penyakit campak. 
Kata kunci : Penyakit Campak 
 
Abstract 
 
Measles is one of the cuse of the man’s death in the world, belongs to the children who 
have been immunized. The aim of this research is to analyzed the factors which have 
related of measles case in the Clinic Working Area, Teras District, Boyolali District. The 
method of this research is observational planning with cross- sectional approach. The 
populate of this research is all of the object with the characteristic that will be 
researched as much as 45.367 people. Choosen the sample with simple random sampling 
as much as 100 people.The statistical tests use of chi square with computer software. 
The result of the research shows that any relation between nutrient statues (p=0,000), 
imunized statues (0,002), ventilation (0,000), between residential density house (p= 
0,106) with the case of measles. 
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PENDAHULUAN 
 

Penyakit campak adalah salah satu penyebab kematian yang ada di 

dunia, diantaranya pada anak-anak meskipun sudah pernah diimunisasi yang 

sudah disediakan. Diseluruh dunia pada tahun 2011 ada 158.000 orang yang 

menderita campak  dan  dilaporkan  430 orang meninggal akibat penyakit 

campak  serta terjadi 18 kematian setiap harinya (WHO, 2011). 

Hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara 

anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan September 2000 

berupa Millennium Development Goals (MGDs), terdapat  delapan butir tujuan 

yang akan dicapai pada tahun 2015. Dari delapan tujuan MDGs, tujuan keenam 

yaitu memerangi penyebaran HIV/AIDS, Malaria, dan Penyakit Menular 

lainnnya, termasuk penyakit  TB dan Campak (BPPN, 2010). 

Campak merupakan salah satu penyakit infeksi yang banyak 

menyerang pada anak-anak. Penyakit campak merupakan salah satu penyakit 

menular yang tersebar disebagian besar negara dan menjadi salah satu masalah 

kesehatan masyrakat, karena penyakit campak disebabkan oleh virus. Virus 

campak bisa menyerang 50 juta orang untuk setiap tahunnya dan  

menyebabkan lebih dari 1 kematian (Depkes RI, 2009). 

Pada tahun 2011 penyakit campak yang ada di Indonesia sebesar 

3.846 orang dan terjadi kematian sebesar 9,22% untuk setiap tahunnya dan 

yang sering terserang penyakit campak sebagian besar sudah berusia lebih dari 

5 tahun. Hasil laporan pemeriksaan  laboratorium yang positif  terkena 

penyakit campak berjenis Rubella sebanyak 349 orang (Kemenkes RI, 2011). 



Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan provinsi Jawa 

Tengah pada tahun 2012 dilaporkan angka kesakitan/Incidence Rate (IR) 

secara keseluruhan sebesar 0,578 per 10.000 penduduk yang menderita 

penyakit campak sedangkan  untuk cakupan imunisasinya sebesar 97,21% yang 

ada di seluruh provinsi Jawa Tengah (Dinkesprov Jateng, 2011). 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten 

Boyolali pada tahun 2012 dilaporkan angka kesakitan/Incidence Rate (IR) 

secara keseluruhan sebesar 1,24 per 10.000 penduduk dimana (IR) yang 

tertinggi dilaporkan oleh Puskesmas  Teras dengan sebesar 12,1 per 10.000 

penduduk kemudian disusul oleh Puskesmas Selo sebesar 7,01 per 10.000 

penduduk, Ampel I sebesar 1,11 per 10.000 penduduk, Cepogo sebesar 0,186  

per 10.000 penduduk, Boyolali I sebesar 0,409 per 10.000 penduduk, 

Banyudono I sebesar  0,759 per 10.000 penduduk,  Andong sebesar 0,161 per 

10.000 penduduk, Ngemplak sebesar 5,57 per 10.000 penduduk, Klego II 

sebesar 2,14  per 10.000 penduduk , Kemusu II sebesar 9,07 per 10.000 

penduduk, dan Wonosegoro I sebesar 0,305 per 10.000 penduduk. Dari hasil 

survei pendahuluan di Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali,  Kecamatan Teras 

yang menjadi daerah tertinggi untuk kasus campak (Dinas Kesehatan Boyolali, 

2012). 

Data yang diperoleh dari Puskesmas Teras pada tiga tahun terakhir 

yaitu tahun 2010 – 2012 dilaporkan angka kesakitan/Incidence Rate (IR) secara 

keseluruhan sebesar 24,9 per 10.000 penduduk dan pada tahun 2010 sebesar 

3,08 per 10.000 penduduk, tahun 2011 sebesar 8,59 per 10.000 penduduk, 



sedangkan pada tahun 2012 terdapat sebesar 12,1 per 10.000 penduduk dan 

pada tahun 2013 mulai bulan Januari sampai Maret terdapat sebesar 11,0 per 

10.000 penduduk. Dapat dilihat dari jumlah penderita penyakit campak pada 

tahun 2010, tahun 2011, dan tahun 2012 telah mengalami peningkatan. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan 

pendekatan observasional dengan cross sectional, yaitu penelitian non 

eksperimental yang mempelajari dinamika korelasi faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kejadian penyakit campak dengan variabel yang akan 

diteliti yaitu status gizi, status imunisasi, kepadatan hunian, ventilasi dan 

presepsi masyrakat  (Sumantri, 2011).  

      Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh objek dengan karakteristik  

yang akan diteliti yaitu seluruh KK yang ada di Kecamatan Teras yang pernah 

sakit campak maupun yang belum pernah sakit campak. 

  Besarnya sampel diperoleh dengan menggunakan rumus (Notoatmodjo, 

2005) sebagai berikut:  

푛 =
N

1 + N	(d²)
 

Keterangan: 

N = Besar populasi  

n = Besar sampel  

d = Tingkat kepercayaan/ketepatan yang diinginkan (0,1) 



푛 =
45.367

1 + 45.367	. (0,1²)
 

푛 =
45.367	

1 + 45.367	. (0,01) 

푛 =
45.367
454,67 

푛 = 100 

.HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil 

a. Status Gizi 

Status gizi yang kurang dan menderita penyakit campak 

sebanyak 55 orang (88,7%) lebih besar dari pada yang tidak terkena 

penyakit campak sebanyak 23 orang (60,5%). Hasil analisis statistik 

menunjukkan nilai p-value = 0,000 ≤0,05 berarti disimpulkan ada 

hubungan antara status gizi ibu dengan kejadian penyakit campak di 

Wilayah Kerja Puskesmas Teras Kabupaten Boyolali. 

b. Status Imunisasi 

Status imunisasi ibu yang sudah imunisasi dan tidak terkena 

penyakit campak sebanyak 19 orang (47,5%) sedangkan responden yang 

tidak imunisasi dan mereka terkena penyakit campak adalah sebanyak 49 

orang (81,7%). Hasil analisis statistik menunjukkan nilai p-value = 0,000 

≤0,05 berarti disimpulkan ada hubungan antara status imunisasi dewasa 

dengan kejadian penyakit campak di Wilayah Kerja Puskesmas Teras 

Kabupaten Boyolali. 

 



c. Kepadatan Hunian  

Kepadatan hunian tidak memenuhi syarat <4 m²/ orang yang 

terkena penyakit campak adalah sebesar 46 orang (75,4%) sedangkan 

memenuhi syarat ≥4 m²/ orang yang tidak terkena penyakit campak 

sebanyak 15 orang (38,5%), hasil analisis statistik menunjukkan nilai p-

value = 0,106 ≥0,05 berarti disimpulkan tidak ada hubungan antara 

kepadatan hunian dengan kejadian penyakit campak di Wilayah Kerja 

Puskesmas Teras Kabupaten Boyolali. 

d. Ventilasi 

Responden yang mempunyai ventilasi 0 - 9% luas lantai 

sebagaian besar menderita penyakit campak sebanyak 51 orang (86,4%). 

Sedangkan responden yang mempunyai ventilasi ≥10% luas lantai, lebih 

kecil yang tidak terkena penyakit campak yaitu sebanyak 22 orang 

(53,7%). Hasil analisis statistik menunjukkan nilai p-value = 0,000 ≤0,05 

berarti disimpulkan ada hubungan antara luas dengan kejadian penyakit 

campak di Wilayah Kerja Puskesmas Teras Kabupaten Boyolali. 

e. Presepsi Masyarakat 

Presepsi masyarakat ibu tentang penyakit campak yang tidak 

mengerti tentang penyakit campak dan menderita penyakit campak 

yaitu sebesar 65 orang (86,7%) sedangkan masyarakat yang tahu 

penyakit campak dan tidak menderita penyakit campak adalah sebesar 

20 orang (80,0). Hasil analisis statistik menunjukkan nilai p-value = 

0,000 ≤0,05 berarpti disimpulkan ada hubungan antara presepsi 



masyarakat dewasa yang belum mengetahui penyakit campak dengan 

kejadian penyakit campak di Wilayah Kerja Puskesmas Teras 

Kabupaten Boyolali. 

2. Pembahasan 

a. Status Gizi 

Kekurangan zat gizi merupakan penyebab tidak langsung 

kematian pada anak usia 1- 4 tahun di Indonesia, karena terdapat 

hubungan tinbal balik antara status gizi kurang dengan penyakit infeksi. 

Hubungan timbal balik antara kekurangan gizi dan morbiditas penyakit 

infeksi yaitu kekurangan gizi yang berperan dalam sistem kekebalan 

tubuh seperti protein dan zat besi, yang menyebabkan anak lebih rentan 

terhadap penyakit infeksi (Pudjiadi, 2000). 

b. Status Imunisasi 

Kemenkes RI (2012) menyatakan bahwa program imunisasi 

campak di Indonesia dimulai pada tahun 1982, kemudian pada tahun 

1991 berhasil dicapai status imunisasi dasar lengkap atau universal child 

immunization (UCI) secara nasional. Sejak tahun 2000 imunisasi campak 

kesempatan kedua diberikan kepada anak sekolah kelas I – VI (Catch up) 

secara bertahap yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian imunisasi 

campak secara rutin kepada anak sekolah dasar kelas I SD (BIAS). Untuk 

mempercepat tercapainya perlindungan campak pada anak, sejak tahun 

2005 sampai Agustus 2007 dilakukan kegiatan crash program campak  

terhadap anak usia 6 – 59 bulan dan anak usia sekolah dasar di seluruh 



provinsi dalam 5 phase dan follow up campaign dilakukan bertahap sejak 

tahun 2009 - 2011.  

c. Kepadatan Hunian 

Kunarti, (2003) menyatakan bahwa untuk mengetahui hubungan 

kontak keluarga terhadap penularan sakit campak dilakukan penelitian 

antara jumlah kamar dengan sakit campak diperoleh hasil nilai p= 

0,17432021 atau tidak ada hubungan antara kejadian campak dengan 

kepadatan hunia 

d. Ventilasi  

Penelitian ini diperkuat dengan penelitiannya Casaeri, (2003) 

menyatakan hasil analisisnya menunjukkan bahwa kejadian penyakit 

campak pada rumah dengan ventilasi memenuhi syarat (68,4%) lebih 

tinggi dibandingkan rumah dengan ventilasi tidak memenuhi syarat 

(31,6%). Besarnya risiko kejadian penyakit campak pada penderita 

dengan ventilasi tidak memenuhi syarat adalah 2,2 kali lebih tinggi 

dibandingkan penderita dengan ventilasi memenuhi syarat. Dengan 

demikian secara statistik ada cukup bukti faktor risiko ventilasi dengan 

kejadian penyakit campak. Ventilasi yang memenuhi syarat dan 

dimanfaat secara benar tidak hanya memungkinkan terjadinya pertukaran 

udara kotor dari dalam rumah dengan udara bersih dari luar rumah tetapi 

juga berfungsi untuk memasukkan lebih banyak sinar matahari.  

 



e. Presepsi Masyarakat 

Penelitian ini didukung dengan penelitiannya Casaeri, (2003) 

menyatakan bahwa penelitian ini walaupun tidak secara langsung 

berhubungan antara presepsi/anggapan jelek tentang penyakit campak 

secara statistik besar risiko (3,2) sehingga ada cukup bukti adanya 

hubungan yang bermakna (p=0,003 95% CI: 0,0 – 0,7). Kondisi ini 

dimungkinkan, pada masyarakat yang kurang memahami masalah 

penyakit campak beranggapan bahwa anak sakit campak tidak perlu 

diobati karena bisa sembuh sendiri.  

SIMPULAN DAN SARAN 

1. Simpulan 

a. Ada hubungan antara status gizi dengan kejadian penyakit campak. 

b. Ada hubungan antara status pemberian imunisasi dengan penyakit campak. 

c. Tidak ada hubungan antara kepadatan hunian rumah dengan kejadian 

penyakit campak. 

d. Ada hubungan antara ventilasi dengan kejadian penyakit campak. 

e. Ada hubungan antara presepsi masyarakat dengan kejadian penyakit 

campak. 

2. Saran  

1. Bagi instansi kesehatan  

 Diharapkan bagi instansi kesehatan (Puskesmas) untuk dapat meningkatkan 

pemahaman masyarakat dalam menanggulangi penyakit campak dengan 



cara meningkatkan status gizi, status imunisasi, kepadatan hunian, ventilasi 

dan presepsi masyarakat. 

2. Bagi responden  

Meningkatkan tindakan pencegahan penyakit campak dengan cara menjaga 

status gizi dan status pemberian imunisasi pada anak. 

3. Bagi peneliti lain  

 Mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan yang sama, 

namun dengan variabel yang lain seperti gambaran epidemiologi kejadian 

campak yang meliputi waktu kejadian, riwayat kontak, dan tempat 

kejadiannya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2010. Laporan Pencapaian 
Millenium Development Goals Indonesia 2010. Kementerian Negara 
Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta. 

 
Casaeri, 2003. Faktor-Faktor Resiko Kejadian Penyakit Campak Di Kabupaten 

Kendal Tahun 2002.(Tesis). Semarang. PROGRAM PASCASARJANA 
UNDIP Semarang. 

 
Depkes RI. 2009. Profil Kesehatan Indonesia. Jakarta. Departemen Kesehatan 

Republik Indonesia. 
 
Dinkes. 2012. Profil Dinas Kesehatan . Boyolali. Dinas Kesehatan Boyolali. 

Dinkesprov Jateng. 2011. Buku Saku Kesehatan Jawa Tengah. Semarang: Dinas 
Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.  

 
Kemenkes. 2012. Petunjuk Teknis Surveilans Campak. Jakarta: Direktorat 

Jendral PP dan PL. 
 
Kunarti, Umi. Hindarto. Handoyo, Wahyu. Riyanto, Salmet. 2003. Laporan 

Hasil Penyelidikan Epidemiologi Penyakit Campak Di Desa Beji Wetan 
Puskesmas Getas Kabupaten Banjar Negara. Semarang: Buletin 
Epidemiologi Provinsi Jawa Tengah. 

 
Pudjiadi S. 2000. Ilmu Gizi Klinis Pada Anak. Jakarta:  Fakultas Kedokteran 

Universitas Indonesia. 
 
Notoatmodjo,  Soekidjo. 2005. Promosi Kesehatan Teori Dan Aplikasinya. 

Jakarta: Rineka Cipta. 
 
Sumantri, Arif. 2011. Metode Penelitian Kesehatan. Jakarta: Prenada Media. 

WHO. 2011. World Health Statistics. Diunduh: 29 April 2013. 
Http://www.who.int/mediacenter/factsheets/fs286/en/. 

 


