
 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pengetahuan tentang imunisasi sangat penting untuk ibu, terutama ibu 

yang baru saja melahirkan bayinya. Imunisasi merupakan pemberian vaksin 

pada balita agar imunitas tubuh balita dapat meningkat dan kebal terhadap 

penyakit. Karena pada saat mereka lahir, imunitas dalam tubuh bayi masih 

sangat lemah dan sangat mudah terserang berbagai penyakit yang bahkan 

tidak sedikit yang berujung pada kematian bayi. 

Imunisasi sangat penting, setiap anak harus mendapatkan paket lengkap 

imunisasi yang diwajibkan. Perlindungan awal melalui pemberian imunisasi 

untuk anak usia kurang dari satu tahun sangat penting. Semua orang tua atau 

pengasuh harus mengikuti saran petugas kesehatan terlatih tentang kapan 

harus menyelesaikan jadwal imunisasi (Kemenkes RI, 2010). 

Dalam melakukan vaksinasi pada dasarnya tidak ada istilah “hangus”, 

karena itu vaksinasi tidak perlu diulang dari awal apabila terlambat 

memberikan dosis berikutnya. Hal ini yang membuat mengapa catatan 

lengkap vaksinasi yang telah diberikan menjadi penting dimiliki. Catatan 

vaksinasi harus disatukan dalam tabel tertentu untuk kemudian dinilai 

vaksinasi yang telah diberikan. Pencatatan yang baik akan membuat vaksinasi 

yang terlewat, terlambat atau tidak terlaksana pada waktunya mudah terlihat 

sehingga vaksinasi dapat segera dijadwalkan untuk mengejar keterlambatan. 
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Vaksinasi yang diberikan terlambat masih dapat berfungsi baik walaupun 

tidak memberikan perlindungan secara optimal (Hadinegoro dkk, 2011). 

Strategi operasional pencapaian cakupan tinggi dan merata berupa 

Universal Child Immunization (UCI) yang berdasar indikator cakupan DPT-

HB 3, Polio 4 dan Campak dengan cakupan minimal 80% dari jumlah sasaran 

bayi di desa. Upaya untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan 

kematian bayi serta anak balita dilaksanakan program imunisasi baik program 

rutin maupun program tambahan/suplemen untuk penyakit-penyakit yang 

dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) seperti TBC, Difteri, Pertusis, 

Tetanus, Polio, Hepatitis B, dan Campak (DinKes Jateng, 2012). 

Program imunisasi dilakukan agar bayi mendapatkan kelima macam 

imunisasi secara lengkap, agar bayi terlindung dari penyakit yang bisa 

membahayakan kesehatan bayi tersebut. Keberhasilan ini dapat dilihat dari 

indikator imunisasi dasar lengkap. Cakupan imunisasi di Indonesia pada 

tahun 2012 sebesar 86,8%. Berarti telah memenuhi target Renstra pada tahun 

2012 sebesar 85%. Cakupan tiap provinsi diantaranya Sulawesi Tenggara 

(86,0%), Kalimantan Tengah (86,2%), Sulawesi Selatan (88,8%), Aceh 

(89,2%), Jawa Tengah (90,1%), Bengkulu (90,9%), Gorontalo (91,1%), 

Banten (91,3%), Sumatra Selatan (93,3%), Jambi (93,9%), Kepulauan 

Bangka Belitung (94,0%), DI Yogyakarta (95,5%), Lampung (98,7%), Jawa 

Barat (102,1%), Nusa Tenggara Barat (107,4%). Dengan demikian 15 

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

85% (Kemenkes RI, 2012). 
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Cakupan imunisasi dasar lengkap bayi di Jawa Tengah dari semua 

antingen sudah mencapai target minimal nasional yaitu (85%), pencapaian 

tiap tahun cenderung menurun tetapi tahun 2012 terjadi peningkatan. Jumlah 

sasaran bayi pada tahun 2012 sebanyak 575.011 menurun dibanding tahun 

2011 yaitu 592.712. 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%). Jumlah 

kasus angka kesakitan yang bisa dicegah dengan imunisasi ini di Provinsi 

Jawa Tengah tahun 2012 dengan Difteri 32 kasus, Pertusis 0 kasus, Tetanus 

18 kasus, Hepatitis 98 kasus, dan Campak 18 kasus (positif campak) 

sedangkan campak klinis (suspect) sebanyak 416 kasus, lebih sedikit 

dibanding tahun 2011 (1.873 kasus) (DinKes Jateng, 2012). 

Cakupan imunisasi campak pada tahun 2013 dari Januari sampai 

dengan Desember yang telah tercatat di 12 puskesmas adalah sebagai berikut: 

Weru (73,7%), Bulu (90,8%), Tawangsari (80,7%), Sukoharjo (105,9%), 

Nguter (90,2%), Bendosari (108, 6%), Polokarto (93,6%), Mojolaban 

(109,1%), Grogol (99,2%), Baki (98,6%), Gatak (81, 1%), dan Kartasura (98, 

0%). Jadi cakupan imunisasi campak yang ada di daerah Sukoharjo adalah 

sebesar 95,4%. Dengan melihat cakupan ini dapat juga dilihat kalau cakupan 

imunisasi terendah berada di Puskesmas Weru (DinKes Sukoharjo, 2013). 
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Pada tahun 2012 kasus campak yang tercatat di 12 puskesmas 

Kabupaten Sukoharjo sebesar 91 jiwa (DinKes Sukoharjo, 2012). Kemudian 

pada tahun 2014 tercatat ada 21 kasus campak yang terjadi di Kabupaten 

Sukoharjo (DinKes Sukoharjo, 2014). Cakupan imunisasi rutin juga harus 

selalu diperhatikan, karena ini sangat penting untuk memantau bagaimana 

cakupan imunisasi di suatu daerah tertentu. Terutama untuk imunisasi 

campak, data imunisasi campak rutin di Kabupaten Sukoharjo dari bulan 

Januari-Maret 2014 ini diketahui, pada bulan Januari sebesar 8,9%, kemudian 

di bulan Februari sebesar 17,2%, kemudian di bulan Maret 25,6% (DinKes 

Sukoharjo, 2014). 

Penelitian Karina dan Warsito (2012), mengenai pengetahuan ibu 

tentang imunisasi dasar di Desa Jetis Kecamatan Karangnongko Klaten, 

diperoleh 62,5% memiliki pengetahuan baik, dan 37,5% memiliki 

pengetahuan kurang tentang imunisasi dasar balita. Faktor yang mendukung 

pengetahuan responden yakni tingkat pendidikan responden yang rata-rata 

SMA 53,4%, bahkan ada yang sekitar SMP 23,9%, dan SD 12,5%. Tingkat 

pendidikan seseorang akan berpengaruh dalam memberi respon sesuatu yang 

datang dari luar, menyerap dan memahami pengetahuan yang diperolehnya. 

Penelitian Ismet (2013) mengenai analisis faktor-faktor yang 

berhubungan dengan imunisasi dasar lengkap pada balita di Desa Botubarani 

Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango, diperoleh pengetahuan 

ibu, sikap ibu, dukungan keluarga dan pelayanan petugas kesehatan 

berhubungan secara bermakna terhadap imunisasi dasar lengkap pada balita. 
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Penelitian Marniasih (2012) mengenai faktor-faktor yang berhubungan 

dengan kejadian campak di wilayah kerja Puskesmas Natar Kabupaten  

Lampung Selatan, diperoleh ada hubungan antara status imunisasi campak 

dengan kejadian campak (nilai p=0,020 OR=4,030), ada hubungan status gizi 

dengan kejadian campak (nilai p=0,004 OR=5,5) dan ada hubungan kondisi 

ventilasi dengan kejadian campak (nilai p=0,016 OR=4,571). 

Pada penelitian Paridawati (2013) mengenai faktor yang berhubungan 

dengan tindakan ibu dalam pemberian imunisasi dasar pada bayi di wilayah 

kerja Puskesmas Bajeng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, diperoleh hasil 

dari 91 responden terdapat 69 responden (75,8%) yang melakukan tindakan 

pemberian imunisasi dasar pada bayi/anak dan yang tidak memberikan 

imunisasi dasar 22 responden (24,2%), Pendidikan ibu, pengetahuan ibu, 

sikap ibu, ketepatan pelayanan, dukungan keluarga, berhubungan dengan 

tindakan  pemberian imunisasi dasar  pada bayi/anak. Sedangkan pekerjaan 

ibu tidak berhubungan dengan tindakan  pemberian imunisasi dasar pada 

bayi/Anak. Pada penelitian Lestari (2007), mengenai Hubungan Antara 

Tingkat Pendidikan Formal Ibu Dengan Ketepatan Jadwal Imunisasi Dasar 

Bayi di Polindes Ngudi Husada Kecamatan Ngemplak Boyolali, diperoleh 

hasil terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan formal ibu 

dengan ketepatan jadwal imunisasi dasar bayi. 

Cakupan imunisasi di Weru masih rendah dibanding dengan wilayah 

lain. Hal ini karena tingkat pendidikan, pekerjaan, dan pengetahuan ibu masih 

kurang, jadi ada kemungkinan jika ini juga dipengaruhi oleh ketidaktepatan 
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dalam melakukan imunisasi campak, sehingga perlindungan imunisasi 

campak ini tidak dapat melindungi secara optimal, dan masih memungkinkan 

untuk dapat terkena penyakit campak. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah ada hubungan tingkat 

pendidikan, pekerjaan, dan pengetahuan ibu tentang imunisasi dengan 

ketepatan jadwal mengikuti imunisasi campak di wilayah kerja Puskesmas 

Weru Sukoharjo? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara pendidikan, pekerjaan dan pengetahuan ibu 

dengan ketepatan jadwal imunisasi Campak. 

2. Tujuan Khusus 

a) Menggambarkan pendidikan, pekerjaan, dan pengetahuan ibu tentang 

imunisasi campak. 

b) Menganalisis hubungan antar pendidikan ibu dengan ketepatan jadwal 

imunisasi campak. 

c) Menganalisis hubungan antara pekerjaan ibu tentang imunisasi dengan 

ketepatan jadwal imunisasi campak. 

d) Menganalisis hubungan antara pengetahuan ibu dengan ketepatan 

jadwal imunisasi campak. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana pentingnya 

melakukan imunisasi Campak tepat waktu. 

2. Bagi Puskesmas 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 

membuat program agar masyarakat dapat melakukan imunisasi Campak 

dengan tepat waktu. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Menjadi referensi untuk melakukan penelitian tentang imunisasi campak. 


