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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pertumbuhan dan perkembangan anak pada usia di bawah lima tahun 

sangat pesat sehingga sangat penting meletakkan dasar-dasar kesehatan dan 

intelektual anak untuk kehidupan yang akan datang. Pada masa balita ini 

memerlukan perawatan, pemeliharaan kesehatan, pemenuhan makanan 

bergizi dan pemberian rangsangan yang mendorong perkembangan anak 

(UNICEF, 2002 dalam Saragih, 2011). Angka kematian bayi dan balita yang 

tinggi di Indonesia menyebabkan turunnya derajat kesehatan masyarakat. 

Penyebab angka kematian yang tinggi adalah morbiditas yang tinggi. 

Morbiditas atau angka kesakitan merupakan masalah kesehatan penting 

terutama bagi anak-anak di bawah 5 tahun karena rentan terserang penyakit. 

(Magdarina, 2010 dalam Hardi, et al, 2012).  

Masalah ini mencerminkan perlunya keikutsertaan pemerintah di tingkat 

nasional untuk mendukung dan mempertahankan pengawasan program 

imunisasi di Indonesia (Ranuh, 2011). Ibrahim (1991, dalam Reza 2006) 

mengatakan bila imunisasi dasar dilaksanakan dengan lengkap dan teratur 

maka imunisasi dapat mengurangi angka kesakitan dan kematian balita 

sekitar 80-95%. Imunisasi dasar yang tidak lengkap, maksimum hanya dapat 

memberikan perlindungan 25-40%, sedangkan anak yang sama sekali tidak 

diimunisasi tingkat kekebalannya akan lebih rendah lagi. Tujuan imunisasi 

adalah merangsang sistem imunologi tubuh untuk membentuk antibodi 
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spesifik sehingga dapat melindungi tubuh dari serangan Penyakit yang Dapat 

Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) (Astrianzah dan Margawati, 2011).  

Masa balita merupakan masa yang rentan terhadap penyakit. Penyakit 

infeksi akut yang berat dan infeksi kronis dapat menghambat pertumbuhan 

dan perkembangan anak (Yuniasih, 2008). Penyakit infeksi yang sering 

diderita oleh anak balita umumnya adalah diare, radang tenggorokan dan 

infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). ISPA dan diare terjadi pada anak 

balita karena sistem pertahanan tubuh yang rendah (Berek, et al, 2006 dalam 

Hidayat, et al, 2008). Penelitian Hardi, et al (2012) juga menunjukkan bahwa 

pemberian imunisasi lengkap pada batita ada hubungannya dengan kejadian 

diare (p-value 0.04), sedangkan penelitian Damanik, et al (2014), dihasilkan 

bahwa ada hubungan bermakna antara kelengkapan status imunisasi dengan 

kejadian ISPA pada anak usia 12-24 bulan.  

Diare masih merupakan salah satu penyebab utama morbiditas dan 

mortalitas anak di negara yang sedang berkembang. Sebagian besar diare 

akut disebabkan oleh infeksi (Mansyah, 2005). Diare dapat menyebabkan 

cairan tubuh terkuras keluar melalui tinja. Penderita diare yang banyak 

kehilangan cairan tubuh akan menyebabkan kematian terutama pada bayi dan 

anak usia di bawah lima tahun (Ummuauliya, 2008). Penyakit diare pada bayi 

dan anak-anak dapat menghambat proses tumbuh kembang anak dan dapat 

menurunkan kualitas hidup anak. ISPA merupakan salah satu penyakit 

menular yang meliputi infeksi saluran pernapasan akut bagian atas dan infeksi 

saluran pernapasan akut bagian bawah (Suryanto, 2003). Kejadian ISPA lebih 

banyak terjadi di negara berkembang dibandingkan negara maju. Penyakit 
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infeksi seperti ISPA dan pneumonia menjadi penyebab utama kematian balita 

(59%) (WHO, 2013 dalam Damanik, et al, 2014).  

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk terus menekan angka kematian 

bayi dan balita serta menghindari terjadinya sakit adalah membuat kebijakan 

dengan mengeluarkan Program Imunisasi Nasional yang dikenal sebagai 

Pengembangan Program Imunisasi (PPI). Program ini dilaksanakan di 

Indonesia sejak tahun 1977 dan terus digalakan hingga sekarang (Depkes, 

2010).  Program imunisasi dasar lengkap yang telah dilakukan pada 

kenyataannya tidak seluruhnya berhasil dan masih banyak bayi atau balita 

yang status kelengkapan imunisasinya belum lengkap.  

Imunisasi membantu anak terhindar dari penyakit yang ganas, dengan 

reaksi antigen-antibodi ini tubuh anak memberikan reaksi perlawanan 

terhadap benda-benda asing dari luar tubuh seperti kuman, virus, racun dan 

bahkan bahan kimia yang merusak tubuh sehingga anak tidak mudah terkena 

infeksi yang akan berpengaruh terhadap status gizinya. Kurangnya asupan 

zat gizi akibat nafsu makan yang turun dan adanya penyakit secara langsung 

mempengaruhi status gizi anak balita (Supariasa, et al, 2001). Menurut 

Chandra (dalam Noviyanti, 2010), restriksi energi akan menurunkan sitokinin 

dan meningkatkan respon poliferasi sel T sedangkan defisiensi protein akan 

menurunkan sirkulasi IgG. Kurang energi protein (KEP) berat akan 

menurunkan sistem imun humoral.  

Penelitian Wahyuni di kecamatan Medan Baru tahun 2006 menyatakan 

terdapat hubungan antara kelengkapan imunisasi dengan status gizi balita. 

Dari 40 balita yang diimunisasi lengkap terdapat 4 orang dengan status gizi 

kurang dan buruk. Sementara 11 balita yang imunisasinya tidak lengkap 



4 
 

terdapat 8 balita dengan status gizi kurang dan buruk. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh Mano pada tahun 2014 di wilayah kerja Puskesmas 

Pilolodaa Kota Barat Gorontalo menunjukkan bahwa ada hubungan antara 

kelengkapan imunisasi terhadap kejadian diare dengan nilai p 0.002. Hasil 

penelitian Valentina (dalam Damanik, et al, 2014) dengan desain cross 

sectional didapat hasil bahwa batita dengan status imunisasi tidak lengkap 

mengalami ISPA 1,6 kali lebih besar dibandingkan dengan status imunisasi 

lengkap.  

Hasil survey pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 1 September 

2015 di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo pada bulan Januari-Juni 2015 

didapatkan cakupan imunisasi lengkap di wilayah kerja Puskesmas Polokarto 

masih rendah dengan rata-rata cakupan hanya mencapai 41,6%. Sementara 

itu, data status gizi yang diperoleh dari Puskesmas Polokarto diketahui bahwa 

4,72% balita memiliki status gizi kurang. 

Berdasarkan data di atas penulis ingin melakukan penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh imunisasi terhadap tingkat morbiditas 

dan status gizi (IMT/U) pada anak batita di wilayah kerja Puskesmas 

Polokarto Sukoharjo.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dirumuskan masalah: “Apakah ada 

perbedaan pengaruh imunisasi terhadap tingkat morbiditas dan status gizi 

(IMT/U) pada batita di wilayah kerja Puskesmas Polokarto Sukoharjo” 

 

 



5 
 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Mengetahui pengaruh imunisasi terhadap tingkat morbiditas dan 

status gizi (IMT/U) pada batita di wilayah kerja Puskesmas Polokarto, 

Sukoharjo. 

2. Tujuan khusus 

a. Mendeskripsikan lama diare pada batita dengan imunisasi lengkap dan 

tidak lengkap 

b. Mendeskripsikan lama ISPA pada batita pada batita dengan imunisasi 

lengkap dan tidak lengkap 

c. Mendeskripsikan status gizi (IMT/U) pada batita dengan imunisasi 

lengkap dan tidak lengkap 

d. Menganalisis perbedaan lama diare pada batita dengan imunisasi 

lengkap dan tidak lengkap 

e. Menganalisis perbedaan lama ISPA batita pada batita dengan imunisasi 

lengkap dan tidak lengkap 

f. Menganalisis perbedaan status gizi (IMT/U) pada batita dengan 

imunisasi lengkap dan tidak lengkap 

g. Menginternalisasi nilai-nilai keislaman  

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Puskesmas 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada praktisi 

kesehatan dari pihak Puskesmas Polokarto Sukoharjo dalam memberikan 

pengarahan imunisasi pada ibu/keluarga balita. 
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2. Bagi Ibu Balita 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada 

responden akan peranan imunisasi pada balita. 

3. Bagi Dinas Kesehatan 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada dinas 

kesehatan setempat berkaitan dengan cakupan imunisasi yang masih 

rendah untuk segera menentukan kebijakan terhadap masalah tersebut, 

salah satunya melalui penyuluhan secara rutin dengan media yang 

bervariasi dan mudah diterima masyarakat.  

 

 

 

 

 

 

 

 


