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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Permasalahan kematian ibu dan bayi pada saat ini masih menjadi 

masalah yang serius terutama di negara-negara yang belum maju atau sedang 

berkembang seperti di Indonesia, setiap tahunnya kematian ibu dan bayi masih 

saja terjadi, meskipun pemerintah telah banyak melakukan upaya pencegahan 

terjadinya kematian ibu dan bayi. Salah satu programnya adalah program dari 

MDGs yang bertujuan meningkatan kesehatan ibu dan bayi dengan Eliminasi 

Tetanus Maternal dan Neonatorum (ETMN). Beberapa cara diantaranya 

melakukan imunisasi Tetanus Toksoid (TT) dengan pencapaiaan yang tinggi 

dan merata, melakukan persalinan yang bersih dan aman (World Health 

Organization, 2017). 

Tetanus maternal dan neonatal dapat dikatakan tereliminasi bila setiap 

kabupaten hanya terdapat satu kasus tetanus neonatal per 1.000 kelahiran 

hidup. ETMN dapat dicapai dengan melakukan pertolongan persalinan yang 

aman dan bersih, cakupan imunisasi Tetanus Toksoid (TT) yang tinggi dan 

merata, dan penyelenggaraan surveilans Tetanus Neonatorum (TN) (Khan & 

Raza, 2013). 

Pencapaian imunisasi terdapat kesepakatan-kesepakatan Internasional 

yang harus dicapai salah satunya adalah cakupan imunisasi  nasional pada 

tahun 2011-2020 ditetapkan minimal 90%, cakupan imunisasi di 

Kabupaten/Kota minimal 80% tahun 2020. ETMN melalui imunisasi TT pada
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 ibu hamil sampai saat ini tidak bisa mencapai target yang telah ditetapkan 

pemerintah yaitu <1/1000 kelahiran hidup sebagai target nasional ETMN 

(Kemenkes, 2017). 

Imunisasi TT sangat penting dilakukan oleh ibu hamil karena dengan 

melakukan imunisasi saat kehamilan, zat-zat penguat imun atau imunoglobulin 

akan disalurkan dari ibu kepada bayi melalui plasenta sebagai kekebalan pasif 

untuk bayi (Wiknjosastro, 2010). Apabila ibu tidak melakukan imunisasi TT 

saat kehamilan akan beresiko menyebabkan bayi terkena infeksi tetanus 

neonatorum yang berakibat bayi mengalami kematian (Bartini, 2012). 

Tetanus Neonatorum merupakan  tetanus  yang  terjadi  pada  bayi  baru  

lahir  dengan  usia  2-28  hari  dan Tetanus  Maternal  merupakan  tetanus  

yang  terjadi  pada saat kehamilan dan dalam jangka waktu  6  minggu setelah 

ibu tersebut melahirkan bayinya (Ranuh, dkk, 2011). Penyebab Tetanus 

Neonatorum di Indonesia bermacam-macam yaitu karena pertolongan 

persalinan, perawatan tali pusat bayi, pemotongan tali pusat yang tidak 

menggunakan alat-alat yang dianjurkan atau steril, dan sebagai akibat dari luka 

yang tidak bersih, selain itu, juga disebabkan karena kegagalan pelayanan 

Antenatal Care (ANC) pada ibu hamil, dalam pelayanan imunisasi TT  

(Sugiharto & Ristrini, 2016). Tetanus terjadi akibat penanganan persalinan dan 

penangan tali pusat yang tidak bersih. Gejala awal dari pasien terjangkit tetanus 

di tandai nyeri dengan kekakuan pada otot yang disebabkan oleh neurotoxin 

pada luka tertutup yang dihasilkan oleh bakteri penyebab tetanus yaitu 

Clostridium Tetani (Blencowe, Lawn, Vandelaer, Roper, & Cousens, 2010). 
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Tahun 2014 terdapat 75 kasus Tetanus Neonatorum di Indonesia 

dengan kematian mencapai 49 orang atau Case Fatality Rate (CFR) sebanyak 

65,3%. Kasus Tetanus Neonatorum di Indonesia mengalami penurunan 

sebanyak 22 kasus pada tahun 2015, yaitu 53 kasus, sedangkan angka tingkat 

kematian mencapai 27 kasus atau CFR sebanyak 50,9% (Kemenkes RI, 2014).  

Target yang ditetapkan oleh pemerintahan Indonesia mengenai program 

imunisasi TT saat kehamilan sebesar 80%, namun pada kenyataannya target 

yang dicapai belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tahun 2017 ibu 

dengan status TT1 sebesar 23,4%, ibu hamil dengan status TT2 sebesar 21,8%, 

ibu dengan status TT3 sebesar 9,4%, ibu dengan status TT4 sebesar 7,8%, ibu 

dengan status TT5 sebesar 8,2%, dan TT2+ sebesar 47,3% (Kemenkes, 2017). 

Pencapaian cakupan imunisasi tetanus toksoid dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, diantaranya adalah persepsi jarak kepelayanan kesehatan, 

pekerjaan, serti kontribusi suami dalam memberi dukungan kepada ibu hamil 

dalam melakukan imunisasi TT (Ambarwati & Safitri, 2016). Selain itu juga 

dapat dipengaruhi oleh pendidikan, kesadaran, pengalaman ibu yang sudah 

mendapatkan imunisasi TT saat hamil sebelumnya dan pengetahuan ibu hamil 

dalam melakukan imunisasi TT. Pengetahuan ibu hamil yang kurang dalam 

melakukan imunisasi TT dapat mengakibatkan kurang mengetahuinya ibu 

hamil tentang penyakit tetanus yang bisa membahayakan kesehatan ibu dan 

janinnya sendiri (Prihastanti & Hastuti, 2015). 
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Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti menganggap bahwa perlu 

dilakukan penelitian tentang “Gambaran cakupan imunisasi Tetanus Toxoid 

(TT) pada ibu hamil di Kabupaten Sukoharjo?” 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut: “Bagaimana gambaran cakupan imunisasi Tetanus Toxoid 

(TT) pada ibu hamil di Kabupaten Sukoharjo?” 

  

C. TUJUAN PENELITIAN 

     1. Tujuan Umum 

Mengetahui gambaran cakupan imunisasi TT pada ibu hamil di 

Kabupaten Sukoharjo. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan cakupan imunisasi TT pada ibu hamil di tiap wilayah 

kerja puskesmas di Kabupaten Sukoharjo yang telah memenuhi target 

pemerintah. 

b. Mendeskripsikan cakupan imunisasi TT pada ibu hamil di tiap wilayah 

kerja puskesmas di Kabupaten Sukoharjo yang tidak memenuhi target 

pemerintah. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi Institusi 

Dapat digunakan sebagai media pembelajaran dan referensi serta 

acuan rujukan bagi penelitian tentang gambaran cakupan imunisasi TT pada 

ibu hamil. 

2. Bagi Mahasiswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu 

bahan bacaan sehingga dapat menambah wawasan keilmuan khususnya 

mengenai gambaran cakupan imunisasi TT pada ibu hamil. 

3. Bagi Peneliti 

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang gambaran 

cakupan imunisasi TT pada ibu hamil. 

 

E. KEASLIAN PENELITIAN 

Penelitian yang telah dilakukan peneliti tentang Gambaran Cakupan 

Pemberian Imunisasi TT di Kabupaten Sukoharjo tahun 2015-2017 belum 

pernah dilakukan penelitian sebelumnya, namun ada penelitian yang hampir 

mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 

Tabel 1: Keaslian Penelitian 

No 
Peneliti/ 

tahun 
Judul 

Metode 

penelitian 

Teknik 

Pengamb

ilan 

Sampel 

Hasil 

1. (Munaroh, 

2017) 

Faktor-Faktor 

yang 

Berhubungan 

dengan 

Jenis 

penelitian 

ini bersifat 

deskriptif 

Teknik 

pengamb

ilan 

sampel  

Dari 4 Variabel 

yang diteliti, 

hasil uji statistik 

di dapat 
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Imunisasi 

(TT2)  pada 

Ibu Hamil 

Trimester 

Tiga di 

Puskesmas 

Kemuning 

Desa 

Cimanggis  

Kecamatan 

Bojong Gede 

Kabupaten 

Bogor 

Provinsi Jawa 

Barat 2016 

analitik 

dengan 

rancangan 

Cross 

sectional. 

Penelitian 

ini 

dianalisis 

menggunak

an uji Chi 

square 

pada 

penelitia

n ini 

adalah 

menggun

akan 

Total 

sampling 

hubungan yang 

signifikan antara 

pengetahuan, 

media informasi, 

dukungan 

suami, serta 

ketersediaan 

obat dengan 

imunisasi TT2 

pada ibu hamil 

trimester tiga. 

 

2. (Triratnasari

, 2017) 

Faktor yang 

Berhubungan 

dengan 

Pelaksanaan 

Imunisasi 

Tetanus 

Difteri pada 

Ibu Hamil 

Penelitian 

ini 

dilakukan 

dengan 

rancangan 

Cross 

sectional. 

Analisis 

data 

dilakukan 

setelah data 

primer dan 

sekunder 

dikumpulka

n. Analisis 

secara 

analitik 

yaitu 

mengetahui 

hubungan 

variabel 

dengan 

pelaksanaan 

imunisasi 

Tetanus 

Difteri di 

Kecamatan 

Burneh.  

Teknik 

pengamb

ilan 

menggun

akan 

teknik 

Simple 

random 

rampling 

Hasil dari 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa usia 

responden 

sebagian besar 

berusia 20 

sampai 30 

tahun, dengan 

jumlah anak 

yang dimiliki 

oleh responden 

sebagian besar 

berjumlah satu. 

Pengetahuan 

yang dimiliki 

oleh responden 

kategori kurang 

tentang penyakit 

tetanus dan 

imunisasi 

Tetanus Difteri 

3. (Azizah, 

2015) 

Pengetahuan 

Ibu 

Primigravida 

Metode 

Penelitian 

yang 

Cara 

pengamb

ilan 

Hasil uji statistik 

Spearman`s rho  

didapatkan hasil 
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tentang 

Suntik 

Tetanus 

Toksoid 

dengan 

Pelaksanaann

ya 

digunakan 

adalah 

penelitian 

analitik 

jenis cross 

sectional. 

Uji yang 

digunakan 

adalah uji 

Korelasi 

Spearman 

Rho dengan 

taraf 

signifikan 

0,05. 

sampel 

dengan 

metode 

Probabil

ity 

sampling 

dengan 

teknik 

simple 

random 

sampling 

yang 

menunjukkan 

bahwa terdapat  

hubungan 

pengetahuan ibu 

primigravida 

tentang 

imunisasi TT 

dengan 

pelaksanaannya 

4. (Monica, 

2017) 

Hubungan 

Pengetahuan 

dengan Sikap 

Ibu Hamil 

Dalam 

Melengkapi 

Imunisasi TT 

Metode 

penelitian 

yang 

digunakan 

adalah 

analitik 

koresional 

dengan 

pendekatan 

cross 

sectional. 

Uji yang 

digunakan 

adalah Uji 

Korelasiona

l Chi 

Square 

Teknik 

pengamb

ilan 

sampel 

secara 

Puposive 

Sampling 

Hasil dari uji 

korelasi Chi 

Square 

menunjukkan  

= 0,011 

(=0,05) 

sehingga dapat 

ditarik 

kesimpulan 

bahwa terdapat 

hubungan 

pengetahuan 

imunisasi 

TTdengan sikap 

pelaksanaan 

imunisasi tt pada 

ibu hamil di 

BPM Sri 

Sulikah Desa 

Gogodeso 

Kabupaten 

Blitar 

5. (Ayuningru

m & 

Murdiati, 

2013) 

Hubungan 

Tingkat 

Pengetahuan 

Tentang 

Imunisasi 

Tetanus 

Toksoid 

Dengan 

Kelengkapan 

Penelitian 

ini 

Menggunak

an 

pendekatan 

crossectiona

l dengan uji 

analisa 

univariat 

Teknik 

pengamb

ilan 

sampel 

menggun

akan 

total 

sampling 

dengan 

analisis 

dilakukan 

menggunakan 

uji Fisher Exact 

yang 

menunjukkan 

bahwa terdapat 

hubungan 

tingkat 
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Imunisasi 

Tetanus 

Toksoid Pada 

Ibu Hamil 

Primigravida 

Di 

Puskesmas 

Rowosari 

Kota 

Semarang 

dan bivariat. 

Data 

analisis 

dilakukan 

menggunak

an uji Fisher 

Exact 

jumlah 

32 

responde

n 

pengetahuan 

tentang 

imunisasi TT 

dengan 

kelengkapan 

imunisasi TT 

pada ibu hamil 

primigravida 

di Puskesmas 

Rowosari Kota 

Semarang. 

 

Perbedaan penelitian di atas dengan yang dilakukan oleh peneliti adalah 

penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menggunakan statistik deskriptif 

kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik Total 

Sampling. Data yang diperoleh dianalisis dengan univariat dan metode 

pengukuran data dengan menggunakan Central Tendency dan distribusi frekuensi. 

Terdapat satu variabel atau variabel tunggal yang telah di teliti yaitu cakupan 

imunisasi TT pada ibu hamil. Hasil penelitian ini merupakan angka cakupan 

imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada ibu hamil di Kabupaten Sukoharjo pada 

tahun 2015-2017. 


