
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Laporan UNICEF pada tahun 2005 menyebutkan bahwa 27 juta anak 

balita dan 40 juta ibu hamil di seluruh dunia masih belum mendapatkan 

layanan imunisasi rutin. Akibatnya, penyakit yang dapat dicegah oleh vaksin 

ini diperkirakan menyebabkan lebih dari dua juta kematian tiap tahun. Angka 

ini mencakup 1,4 juta anak balita yang meninggal. Program Pengembangan 

Imunisasi (PPI) sudah dimulai sejak tahun 1974. Program ini merupakan 

intervensi kesehatan dengan pembiayaan efektif. Dengan demikian selain 

dapat mengurangi angka kematian pada anak tetapi juga memacu 

pembangunan yaitu dengan mengurangi beban biaya kematian dan penyakit 

pada sebuah keluarga (UNICEF, 2005). 

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 RI, 2009). 

Program imunisasi pada bayi diharapkan setiap bayi mendapatkan 

kelima jenis imunisasi dasar lengkap, termasuk Imunisasi campak. Target  

indikator  di  Indonesia  pada tahun 2012 sebesar 86,8%. Angka ini telah 
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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). 

Provinsi Daerah Istimewa Yogjakarta dan Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta memiliki capaian tertinggi mengenai penyakit campak, yaitu sebesar  

100%, diikuti oleh Jawa Tengah sebesar 98,8%. Sedangkan Provinsi Papua  

memiliki capaian terendah 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 (UCI).  

Di Indonesia, Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) mencapai 86,8%, dan 

perlu ditingkatkan hingga mencapai target 93% di tahun 2019. UCI Desa yang 

kini mencapai 82,9% perlu ditingkatkan hingga mencapai 92% di tahun 2019. 

Di tingkat nasional, target Imunisasi Dasar Lengkap 91%  dan UCI Desa 84% 

pada akhir tahun 2015 (Kemenkes RI, 2015). 

Upaya menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan bayi dan 

balita di Sukoharjo dengan melaksanakan program imunisasi untuk penyakit–

penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Target cakupan imunisasi di 

Sukoharjo sebesar 95% pada tahun 2016. Cakupan imunisasi di Sukoharjo  

pada  tahun 2011 diantaranya HB0 101,18%, BCG 93,48%, DPT-HB1  
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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). Cakupan imunisasi pada 

tahun 2013 diantaranya HB0 95,2%, BCG 98,3%, DPT-HB1 97,96%, DPT-

HB3 98,0%, Polio-4 98,37% dan Campak 103,85% (Dinkes Sukoharjo, 2014).  

Capaian sasaran bayi di bawah lima tahun (balita) pada pekan 

imunisasi nasional (PIN) polio tahun 2016 di Provinsi Jawa Tengah mencapai 

90% dari jumlah sasaran sejumlah 2,6 juta anak balita. Enam kabupaten/kota 

dari 35 kabupaten/kota se-Provinsi Jateng adalah Kota Solo, Kota Magelang, 

Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Kendal dan Kabupaten 

Banyumas capaian sasaran balita melebihi target. Provinsi Jateng sudah 

dinyatakan bebas polio dan pada 2004 mendapatkan piagam penghargaan 

(Dinkes Jateng 2016). 

Sekalipun imunisasi dapat menyelamatkan anak namun data yang 

terbaru tahun 2013 menyebutkan bahwa 1,4 juta anak meninggal karena 

mereka tidak divaksin. Hampir seperempat dari 130 juta bayi yang lahir tiap 

tahun tidak diimunisasi agar terhindar dari penyakit anak yang umum. Vaksin 

telah menyelamatkan jutaan jiwa anak-anak dalam tiga dekade terakhir, 

namun masih ada jutaan anak lainnya yang tidak terlindungi dengan imunisasi 

(Anthony Lake, 2013). 

Salah satu sarana untuk mengantisipasi atau mencegah terjadinya 

penyakit pada bayi adalah dibutuhkannya peran posyandu. Posyandu 
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merupakan sarana penting di masyarakat yang mendukung mewujudkan 

penurunan angka kematian anak dan meningkatkan kesejahteraan ibu. 

Pelayanan kesehatan dasar di posyandu adalah pelayanan kesehatan yang 

mencakup sekurang – kurangnya 5 (lima) kegiatan, yakni Kesehatan Ibu dan 

Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), Imunisasi, Gizi, dan Penanggulangan 

Diare (Kemenkes RI, 2013).  

Kader posyandu merupakan seseorang yang karena kecakapannya atau 

kemampuannya diangkat, dipilih atau ditunjuk untuk mengambil peran dalam 

kegiatan dan pembinaan posyandu, dan telah mendapat pelatihan kesehatan. 

Sebagian besar kader kesehatan merupakan wanita dan anggota Pendidikan 

Kesehatan Keluarga (PKK) yang sudah menikah dan berusia 20-40 tahun 

dengan pendidikan sekolah dasar (Kemenkes, 2011). Peran kader posyandu 

sangat penting berkaitan dengan kelengkapan pencatatan imunisasi. Dengan 

adanya kelengkapan catatan imunisasi tersebut, diharapkan perkembangan 

kesehatan bayi dapat terkontrol.  

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Winda (2010) mendapatkan hasil 

bahwa terdapat hubungan antara motivasi (p value = 0,001) dan supervisi (p 

value = 0,000) dengan kelengkapan pencatatan sistem informasi posyandu (SIP) 

di Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Hasil penelitian Indar (2013) 

mendapatkan hasil bahwa ada hubungan  pengetahuan  dengan  kelengkapan 

pengisian rekam medis lembar resume rawat inap di RSUD Padjonga Dg. Ngalle 

Kabupaten Takalar. Kemudian berdasarkan hasil penelitian Colti (2013) 

menunjukkan bahwa pengetahuan terbukti berhubungan dengan peran kader 
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dalam penggunaan buku KIA (nilai p = 0,013). Selain itu, penelitian yang 

dilakukan oleh Finazis (2014) yang berfokus pada permasalahan yang terjadi 

dari segi pencatatan dan pelaporan data imunisasi campak khususnya terkait 

dengan kualitas data imunisasi campak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

persentase akurasi data campak di masyarakat dengan buku kohort masih 

rendah di lima posyandu yang diteliti. Sementara itu, persentase akurasi data 

pada buku register bayi di posyandu dengan buku kohort juga terbilang sangat 

rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas data imunisasi campak yang 

tercatat masih terbilang rendah. Berdasarkan fokus penelitiannya, penelitian 

tersebut berbeda dengan penelitian ini. Akan tetapi pencatatan data imunisasi 

tetap penting untuk dilakukan karena untuk mengetahui perkembangan 

kesehatan bayi atau anak. 

Pengetahuan dan motivasi kader posyandu pada 3 Desa kurang karena 

bisa dilihat dari supervisi tenaga kesehatan sangatlah jarang sehingga ada 

beberapa kader kurang berpatisipasi mengikuti posyandu. Hasil wawancara 

peneliti dengan beberapa kader posyandu tentang keaktifan kader posyandu 

dalam kegiatan posyandu terungkap bahwa tingkat keaktifan kader di 3 Desa 

kurang, hasil wawancara peneliti diperoleh keterangan bahwa tidak semua 

kader hadir dalam kegiatan posyandu sehingga kurangnya pengetahuan kader 

terhadap tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan kader. 

 Berdasarkan hasil survei pendahuluan dari 3 Desa sebanyak 32 kader 

Posyandu yang ditemui, supervisi kader dari tenanga kesehatan jarang dilakukan 

sehingga berdampak pada motivasi dan pengetahuan kader dalam menjalankan 
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tugasnya sehingga di temukan kader dalam pencatatan imunisasi masih belum 

lengkap. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian 

mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kelengkapan pencatatan 

imunisasi oleh kader posyandu di Desa Makamhaji, Kelurahan Kartasura, 

dan Desa Pucangan Kecamatan Kartasura. 

 

B. Rumusan Masalah 

Faktor apa saja yang berhubungan dengan kelengkapan 

pencatatan Imunisasi oleh kader posyandu di Desa Makamhaji, 

Kelurahan Kartasura, dan Desa Pucangan Kecamatan Kartasura. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Menganalisa hubungan faktor-faktor yang berhubungan dengan 

kelengkapan pencatatan imunisasi oleh kader posyandu di Desa 

Makamhaji, Kelurahan Kartasura, dan Desa Pucangan Kecamatan 

Kartasura. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan pengetahuan kader posyandu di Desa Makamhaji, 

Kelurahan Kartasura, dan Desa Pucangan Kecamatan Kartasura. 

b. Mendeskripsikan motivasi kader posyandu di Desa Makamhaji, 

Kelurahan Kartasura, dan Desa Pucangan Kecamatan Kartasura.  

c. Mendeskripsikan supervisi kader posyandu di Desa Makamhaji, 

Kelurahan Kartasura, dan Desa Pucangan Kecamatan Kartasura. 
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d. Menganalisa  hubungan antara pengetahuan kader posyandu dengan 

kelengkapan pencatatan imunisasi di Desa Makamhaji, Kelurahan 

Kartasura, dan Desa Pucangan Kecamatan Kartasura. 

e. Menganalisa  hubungan  antara  motivasi  kader posyandu  dengan 

kelengkapan pencatatan imunisasi di Desa Makamhaji, Kelurahan 

Kartasura, dan Desa Pucangan Kecamatan Kartasura 

f. Menganalisa hubungan antara supervisi kader posyandu dalam 

kelengkapan pencatatan imunisasi di Desa Makamhaji, Kelurahan 

Kartasura, dan Desa Pucangan Kecamatan Kartasura. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Puskesmas  

Meningkatkan kegiatan supervisi yang rutin sehingga pengetahuan dan 

motivasi kader meningkat 

2. Kader Posyandu 

Meningkatkan kelengkapan pencatatan imunisasi di SIP dengan cara rutin 

mengikuti pelatihan kader dan mengikuti kegiatan-kegiatan dalam 

posyandu 

3. Peneliti Lain 

Sebagai referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang 

kelengkapan pencatatan imunisasi tentang pentingnya pemberian 

imunisasi 

 

 


