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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tujuan  pembangunan  kesehatan  nasional  seperti  yang  terdapat  

dalam  Undang-Undang Kesehatan RI No 36 Tahun 2009, yaitu 

tercapainya derajat kesehatan secara optimal bagi seluruh  penduduk,  

maka  diharapkan  masyarakat  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  secara  

optimal  dan  begitu  pula  masyarakat  diharapkan  mampu  melayani  

dirinya  sendiri  di bidang  kesehatan  tanpa tergantung  kepada  

pemberi/pelayanan  kesehatan.  Dalam  hal  ini  puskesmas  sebagai  ujung 

tombak  pelayanan  kesehatan  masyarakat  di  pedesaan/kecamatan  

diharapkan  dapat  berperan sebagai pusat penggerak pembangunan 

berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat dan keluarga, dan 

pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama (Kemenkes, 2010). 

Imunisasi merupakan suatu cara untuk meningkatkan kekebalan 

seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu hari 

terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya sakit ringan. 

Pemberian imunisasi kepada anak baik perempuan maupun laki-laki wajib 

diberikan secara lengkap, sebagai langkah awal untuk perlindungan. 

Imunisasi yang diberikan pada bayi usia kurang dari satu tahun merupakan 

hal yang sangat penting (Kemenkes, 2010). 
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Berdasarkan cacatan internasional, pada akhir tahun 1990-an 

Indonesia memiliki pencapaian program imunisasi yang mengesankan. 

Namun, sejak dimulainya desentralisai tampak adanya gambaran 

penurunan di beberapa daerah. Daerah ini umumnya kesulitan dana 

operasional, seperti membawa vaksin dari kabupaten ke desa-desa, 

membiayai juru imunisasi desa, dan penyimpanan vaksin (Achmadi, 

2006). 

Setiap tahun lebih 1,4 juta anak meninggal karena berbagai 

penyakit yang sesungguhnya dapat dicegah dengan imunisasi. Meskipun 

pemberian imunisasi pada anak telah mengalami kemajuan, namun 

ternyata pada tahun 2008 terdapat hampir 24 juta atau hampir 20% dari 

bayi lahir setiap tahunnya di seluruh dunia yang tidak mendapatkan 

imunisasi dasar lengkap (Kemenkes RI, 2010). 

Program imunisasi merupakan salah satu upaya untuk melindungi 

penduduk terhadap penyakit tertentu. Beberapa penyakit menular yang 

termasuk ke dalam Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi 

(PD3I) antara lain : Tuberculosis, Difteri, Tetanus, Pertusis, Hepatitis B, 

polio, dan campak. Sebagai salah satu kelompok yang menjadi sasaran 

program imunisasi, setiap bayi wajib mendapatkan Lima Imunisasi dasar 

Lengkap (LIL) yang terdiri dari : 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 

1 dosis hepatitis B, dan 1 dosis campak. Provinsi DIY dan DKI Jakarta 

memiliki capaian tertinggi sebesar 100%, diikuti oleh Jawa Tengah 

sebesar 98,8%. Sedangkan Provinsi Papua memiliki capaian terendah 
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sebesar 16,6%, diikuti oleh Papua Barat sebesar 29,6%, dan Kalimantan 

Timur sebesar 65,2%. Indikator lain yang diukur untuk menilai 

keberhasilan pelaksanaan imunisasi yakni Universal Child Immunization 

atau yang biasa disingkat UCI. UCI merupakan gambaran atau batasan 

dari jumlah bayi (0-11 bulan) yang ada di suatu desa/kelurahan dimana 

≥80% bayi yang sudah mendapat imunisasi dasar lengkap. Target UCI 

pada Renstra tahun 2012 sebesar 90%. Pada tahun 2012 terdapat 9 

provinsi yang memiliki persentase desa UCI melebihi target 90%. Target 

Renstra pada tahun 2012 sebesar 85%. Dengan demikian terdapat 15 

provinsi (45,5%) yang telah memenuhi target Renstra tahun 2012 

(Kemenkes RI, 2013). 

Program imunisasi pada bayi mengharapkan agar setiap bayi 

mendapatkan kelima jenis imunisasi dasar lengkap. Keberhasilan seorang 

bayi dalam mendapatkan 5 jenis imunisasi dasar tersebut diukur melalui 

indikator imunisasi dasar lengkap. Target indikator di Indonesia pada 

tahun 2012 sebesar 86,8%. Angka ini telah memenuhi target dengan 

cakupan imunisasi campak pada tahun 2012 sebesar 99,3%. Capaian 

tersebut telah memenuhi target 90% yang menjadi komitmen Indonesia 

pada lingkup regional. Cakupan pada tahun 2012 juga menunjukkan 

peningkatan dibandingkan tahun 2011 sebesar 93,6%. Pada tingkat 

provinsi, terdapat 21 provinsi yang telah berhasil mencapai target 90% 

(Kemenkes RI, 2013). 
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Cakupan imunisasi dasar lengkap bayi di Jawa Tengah sudah 

mencapai target minimal nasional (85%), pencapaian tiap tahun cenderung 

menurun, tetapi tahun 2012 terjadi peningkatan. Jumlah sasaran bayi pada 

tahun tahun 2012 sebanyak 575.011 bayi menurun dibanding tahun 2011 

sebanyak 592.712 bayi. Sedangkan cakupan masing-masing jenis 

imunisasi tahun 2012 diantaranya BCG (100,65%), DPT1+HB1 (99,93%), 

DPT3+HB3 (99,76%), Polio 3 (100,69%) dan Campak (98,24%). Hal ini 

mengalami peningkatan bila dibanding tahun 2011 dengan BCG (98,0%), 

DPT1+HB1 (97,0%), DPT3+HB3 (95,7%), Polio 3 (94.0%) dan Campak 

(93,6%) (Dinkes Jateng, 2013). Sedangkan cakupan imunisasi Jawa 

Tengah pada tahun 2013 yaitu sebagai berikut: HB0 (96,1%), BCG 

(100,3%), DPT+HB1 (101,2%), DPT+HB3 (101,4%), Polio1 (99,9%) 

Polio 4 (101,6%%), Campak (100,8%) (Dinkes Jateng, 2014).  

Upaya menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan bayi 

dan balita di Sukoharjo dengan melaksanakan program imunisasi untuk 

penyakit–penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Target 

cakupan imunisasi di Sukoharjo sebesar 95%. Cakupan imunisasi di 

Sukoharjo pada tahun 2011 diantaranya HB0 101,18%, BCG 93,48%, 

DPT-HB1 103,1%, DPT-HB3 107,2%, Polio-4 101,93% dan Campak 

103,85% (Dinkes Sukoharjo, 2012). Sedangkan pada tahun 2012 

diantaranya HB0 101,34%, BCG 102,12%, DPT-HB1 102,77%, DPT-

HB3 103,8%, Polio-4 103,13% dan Campak 103,98% (Dinkes Sukoharjo, 

2012). Dan cakupan imunisasi pada tahun 2013 diantaranya HB0 95,2%, 
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BCG 98,3%, DPT-HB1 97,96%, DPT-HB3 98,0%, Polio-4 98,37% dan 

Campak 103,85% (Dinkes Sukoharjo, 2014). Cakupan imunisasi di 

Sukoharjo pada tiga tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Pada 

tahun 2011-2012 cakupan imunisasi mengalami peningkatan diantaranya 

pada imunisasi HB0, BCG, Polio-4 dan Campak. Namun pada tahun 2012-

2013 semua cakupan imunisasi mengalami penurunan. 

Walaupun sudah memenuhi target namun menurut data laporan 

Dinas Kesehatan Sukoharjo pada pertengah bulan Februari 2014 telah 

terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) campak di Kartasura dengan 4 yang 

positif menderita campak. Campak merupakan penyakit yang dapat 

dicegah dengan imunisasi, hal itu menunjukkan bahwa masih ada bayi 

yang belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap. 

Cakupan imunisasi di Kartasura, Sukoharjo yaitu HB 0 89%, BCG 

88,3%, DPT-HB 3 98,1%, Polio 4 97,9% dan Campak 98%. Walaupun 

untuk imunisasi DPT-HB 3, polio dan campak sudah memenuhi target 

yaitu 95% tetapi untuk imunisasi HB 0 dan BCG masih di bawah target. 

Selain itu cakupan imunisasi di Kartasura masih cukup rendah di banding 

dengan daerah lain di Sukoharjo (Dinkes Sukoharjo, 2014). 

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting 

untuk terbentuknya tindakan seseorang. Sedangkan sikap merupakan 

respon tertutup seseorang terhadap stimulus atau obyek tertentu, yang 

sudah melibatkan faktor pendapat dan emosi yang bersangkutan. Jadi 

penggunaan pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh sikap dan pengetahuan 
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seseorang yang dapat membuat orang menjadi berpandangan lebih luas 

berfikir dan bertindak secara rasional dalam penggunaan pelayanan 

kesehatan (Notoatmodjo, 2007). 

Menurut penelitian yang dilakukan Ismet (2014) diperoleh hasil 

analisis yang menunjukan urutan faktor yang paling berhubungan dengan 

imunisasi dasar lengkap pada balita di Desa Botubarani diantaranya 

pengetahuan (Contingency Coefficient= 0,200), sikap (Contingency 

Coefficient= 0,178), dukungan keluarga (Contingency Coefficient= 0,111), 

dan pelayanan petugas kesehatan (Contingency Coefficient= 0,089).  Nilai 

dari Contingency Coefficient menyatakan kekuatan hubungan faktor-faktor  

dengan imunisasi dasar lengkap pada bayi atau balita. 

Peneliti melakukan survei pendahuluan tentang pengetahuan dan 

sikap ibu terhadap kelengkapan imunisasi dasar pada 10 responden yang 

mempunyai bayi dengan status imunisasi dasar yang belum lengkap dan 

sudah lengkap. Dari hasil analisis survei pendahuluan tersebut, 

menunjukkan dari 10 responden terdapat 7 responden dengan pengetahuan 

kurang dan 6 responden dengan sikap negatif.  

Berdasarkan uraian  di atas  dan survei pendahuluan yang 

dilakukan peneliti maka  peneliti ingin meneliti ”Hubungan antara 

Pengetahuan dan Sikap Ibu dengan Kelengkapan Imunisasi Dasar di 

Wilayah Kerja Puskesmas Kartasura Kabupaten Sukoharjo”. 
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B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara pengetahuan dan sikap ibu dengan 

kelengkapan imunisasi dasar di wilayah kerja puskesmas Kartasura 

Kabupaten Sukoharjo? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

pengetahuan dan sikap ibu dengan kelengkapan imunisasi dasar di 

wilayah kerja puskesmas Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsian karakteristik ibu yang mempunyai anak usia 12-

24 bulan di wilayah kerja Puskesmas Kartasura Kabupaten 

Sukoharjo. 

b. Mendeskripsikan pengetahuan ibu yang mempunyai anak usia 12-

24 bulan di wilayah kerja Puskesmas Kartasura Kabupaten 

Sukoharjo. 

c. Mendeskripsikan sikap ibu yang mempunyai anak usia 12-24 

bulan di wilayah kerja Puskesmas Kartasura Kabupaten 

Sukoharjo. 

d. Mendeskripsikan kelengkapan imunisasi anak usia 12-24 bulan di 

wilayah kerja Puskesmas Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 
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e. Mengetahui hubungan antara pengetahuan ibu dengan 

kelengkapan imunisasi dasar di wilayah kerja puskesmas 

Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 

f. Mengetahui hubungan antara sikap ibu dengan kelengkapan 

imunisasi dasar di wilayah kerja puskesmas Kartasura Kabupaten 

Sukoharjo. 

D. Manfaat  

1. Bagi Masyarakat 

Yaitu agar masyarakat lebih menyadari manfaat dan pentingnya 

imunisasi bagi bayinya, sehingga dengan kesadaran penuh mereka 

melakukan imunisasi terhadap bayi mereka. 

2. Bagi Puskesmas, khususnya puskesmas Kartasura. 

Hasil penelitian ini bermanfaat agar dapat membuat program yang 

sesuai dengan kondisi masyarakatnya, sehingga target yang diharapkan 

oleh puskesmas tercapai dan tidak ditemukan lagi desa yang cakupan 

Imunisasi rendah. 

3. Bagi peneliti lain 

Dapat digunakan sebagai sumber referensi dan dasar untuk melakukan 

penelitian selanjutnya. 


