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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan perencanaan 

yang sudah disepakati oleh anggota PBB pada tahun 2015 untuk 

membentuk masa depan yang lebih baik bagi seluruh manusia di bumi, 

dalam segi ekonomi, lingkungan, perdamaian, keadilan, dan lainnya.1 Untuk 

mewujudkan SDGs ini, kesehatan dan kesejahteraan menjadi salah satu 

aspek yang penting.2 Indonesia telah memperhatikan banyak faktor 

kesehatan dan kesejahteraan pada masyarakat untuk melakukan 

perencanaan dan pelaksanaan, salah satunya adalah memperluas cakupan 

imunisasi dasar.3 Imunisasi merupakan salah satu program preventif dari 

Pemerintah Indonesia guna menurunkan angka kesakitan, kecacatan, atau 

kematian dari PD3I (Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi).4 

Rencana Strategis Kementrian Kesehatan (Renstra Kemenkes) pun 

memberikan target sebesar 92% untuk cakupan imunisasi dasar pada bayi 

usia sebelum usia satu tahun pada tahun 2017.5 Namun hasil pengumpulan 

data dari Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian penyakit 

menyatakan belum tercapainya target yang ditentukan tersebut. Tercatat 

pada tahun 2014, cakupan imunisasi dasar di Indonesia sebesar 86,9%, pada 

tahun 2015 sebesar 86,54%, pada tahun 2016 sebesar 91,58%, pada tahun 

2017 sebesar 91,12%, dan pada tahun 2018 sebesar 81,99%.6,7 Cakupan 

selalu melebihi 80%, namun tidak adanya peningkatan yang signifikan. 

Terlebih, adanya penurunan pada tahun 2018.  

Hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa angka kejadian PD3I 

masih menjadi soroton masalah di Indonesia. Data tahun 2013 menunjukan 

jumlah kasus penyakit PD3I yang terjadi sebanyak 14.340 kasus, dimana 

terdapat 11.521 kasus campak, 778 kasus difteri, 78 kasus tetanus, dan kasus 

lainnya. Pada tahun 2014 jumlah kasus PD3I sebanyak 15.224 kasus, 

dimana terdapat 12.943 kasus campak, 430 kasus difteri, dan 84 kasus 
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tetanus, dan kasus lainnys.8 Pada 2017, Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri 

muncul dengan 954 kasus yang diikuti dengan kematian sebanyak 44 

kasus.9 Walaupun demikian, Indonesia tetap mengusahakan untuk mencapai 

target Renstra Kemenkes, yaitu menurunkan kasus PD3I hingga 40%, yaitu 

menjadi 8.604 kasus pada tahun 2019.5,8 

Imunisasi juga terbukti merupakan intervensi kesehatan yang paling 

murah karena dapat menurunkan anggaran negara dalam mengurangi angka 

kejadian PD3I.6 Berdasarkan perhitungan oleh Kemenkes RI,  setiap kasus 

campak dapat menghabiskan Rp2,7 juta hingga Rp13 juta jika terjadinya 

komplikasi.10 Dengan hal ini, alokasi anggaran untuk kuratif dan 

rehabilitatif jauh lebih tinggi daripada anggaran promotif dan preventif.5 

Padahal upaya promotif dimaksudkan untuk menjaga kesehatan masyarakat 

agar tidak jatuh sakit. 

Banyaknya kasus PD3I menandakan belum meratanya pelaksaan 

imunisasi di Indonesia. Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 

Kemenkes RI di tahun 2018 mencatat bahwa seluruh bayi di Provinsi 

Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, dan Nusa Tenggara Barat sudah 

melengkapkan imunisasi dasar. Sedangkan cakupan imunisasi dasar di 

Kalimantan Utara hanya sebesar 66,2%, di Papua sebesar 68,6%, dan di 

Aceh sebesar 70,0%.6 Dengan ini, Indonesia masih mempunyai beban yang 

cukup besar untuk mengedukasi dan meyakinkan orang tua mengenai 

manfaat dari imunisasi.  

Keputusan orang tua dalam melakukan imunisasi pada bayinya sangat 

berpengaruh dalam meningkatkan cakupan dan kelengkapan imunisasi. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan orang tua untuk membawa 

anaknya diimunisasi meliputi pengetahuan yang baik mengenai manfaat dan 

risiko imunisasi, kewajiban yang sudah ditetapkan oleh tenaga kesehatan, 

dan sebagai keperluan untuk pendaftaran di sekolah.11 Sedangkan, faktor 

yang membuat orang tua tidak atau terlambat membawa anaknya untuk 

diimunisasi adalah, kurangnya informasi yang seharusnya diberikan dari 

petugas kesehatan, tidak dapat mengunjungi fasilitas kesehatan secara rutin, 



 3  

status ekonomi, tingkat pendidikan orang tua, serta kartu imunisasi yang 

kurang jelas dalam memberi informasi dan pengumpulan riwayat imunisasi 

sebelumnya.12 Faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi 

kelengkapan imunisasi bayi adalah kemiskinan.13 Menurut beberapa 

penelitian yang sudah dilakukan, adanya hubungan yang signifikan antara 

pengetahuan imunisasi dengan tingkat pendidikan orang tua, hal ini dapat 

disebabkan karena orang tua dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi 

menempati strata sosial ekonomi lebih tinggi, membuat mereka dapat 

memperoleh pengetahuan dengan lebih mudah.14 

Sebuah penelitian yang dilakukan di daerah pedesaan di Lao 

menunjukkan bahwa rendahnya cakupan imunisasi dapat disebabkan oleh 

beberapa sebab seperti sistem informasi kesehatan yang tidak memadai, 

kurangnya pemahaman tentang peran imunisasi dalam kesehatan anak dan 

sistem program imunisasi pemerintah yang belum jelas. 15 Sebuah penelitian 

lain di Korea menunjukkan bahwa 86 dari 129 orang tua yang ragu untuk 

memberikan imunisasi, dan 34 diantaranya memutuskan untuk tidak 

memberikan imunisasi kepada anaknya. Dengan alasan yang paling banyak 

yaitu karena kekhawatiran pada reaksi yang muncul setelah vaksinasi yang 

dapat terjadi atau karena pengalaman sebelumnya dan karena orang tua 

tidak mempercayai perusahaan farmasi dan institusi medis yang 

memproduksi vaksin.16 

Berdasarkan hasil-hasil penelitian sebelumnya, rendahnya 

pengetahuan mengenai imunisasi memang membuat orang tua kurang sadar 

akan pentingnya imunisasi, alhasil mereka terlambat atau bahkan tidak 

membawa anaknya untuk diimunisasi.15 Tetapi, adanya pengetahuan yang 

tinggi justru membuat orang tua menjadi ragu untuk membawa anaknya 

diimunisasi.16 Pada tahun 2017, cakupan imunisasi dasar di Banten pun 

belum mencapai target Renstra Kemenkes, hanya 88,4% dari target sebesar 

92%.6 Ketidaksesuaian hasil penelitian dan kurangnya cakupan imunisasi 

dibandingkan dengan target membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih 

lanjut mengenai hubungan antara pengetahuan ibu mengenai imunisasi 
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dengan kelengkapan imunisasi dasar anaknya di Rumah Sakit Umum 

Siloam Lippo Karawaci. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Imunisasi dasar lengkap adalah usaha pencegahan oleh Indonesia 

untuk menurunkan angka kejadian PD3I. Renstra Kemenkes menetapkan 

target cakupan imunisasi dasar pada tahun 2017 adalah sebesar 92%, namun 

nyatanya, cakupan imunisasi dasar masih dibawah target, yaitu sebesar 

91,12% dan masih belum merata di setiap provinsi.  

Keputusan ibu dalam memberikan anaknya untuk diimunisasi sangat 

berperan untuk meningkatkan cakupan imunisasi dasar. Pengetahuan yang 

baik mengenai imunisasi dapat mempengaruhi keputusan ibu, antara 

membawa anaknnya untuk diimunisasi seperti penelitian di Iraq oleh Al-

lela, atau sebaliknya, menghambat pemberian imunisasi, seperti penelitian 

di Korea oleh Chang K.11,16 Studi khusus mengenai hubungan pengetahuan 

ibu mengenai imunisasi dengan kelengkapan imunisasi dasar anak sebelum 

usia satu tahun sejauh pengetahuan peneliti, belum pernah dilakukan di 

wilayah kota Tangerang Selatan.  

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin mengetahui 

hubungan antara pengetahuan ibu mengenai imunisasi dengan kelengkapan 

imiunisasi dasar anak sebelum usia satu tahun di Rumah Sakit Umum 

Siloam Lippo Karawaci. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Apakah terdapat hubungan antara pengetahuan ibu mengenai 

imunisasi dengan kelengkapan imunisasi dasar anak sebelum usia satu tahun 

di Rumah Sakit Umum Siloam Lippo Karawaci? 
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1.4 Tujuan 

 1.4.1 Tujuan Umum 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

pengetahuan ibu dengan kelengkapan imunisasi dasar anak sebelum 

usia satu tahun di Rumah Sakit Umum Siloam Lippo Karawaci. 

 

1.4.2 Tujuan Khusus  

a. Mengetahui tingkat pengetahuan ibu di Rumah Sakit Umum 

Siloam Lippo Karawaci mengenai imunisasi. 

b. Mengetahui kelengkapan imunisasi dasar anak sebelum usia 

satu tahun di Rumah Sakit Umum Siloam Lippo Karawaci. 

1.5 Manfaat 

 1.5.1 Manfaat Akademik 

 Menjadi referensi atau acuan bagi peneliti selanjutnya untuk 

menelaah lebih lanjut hubungan antara pengetahuan ibu mengenai 

imunisasi dengan kelengkapan imunisasi dasar anak sebelum usia 

satu tahun. 

 1.5.2 Manfaat Praktis 

a. Memberikan informasi dan menambah wawasan kepada 

tenanga kesehatan dan masyarakat tentang hubungan 

pengetahuan ibu mengenai imunisasi dengan kelengkapan 

imunisasi dasar anak. 

b. Meningkatkan kesadaran tenaga kesehatan tentang pentingnya 

edukasi orangtua mengenai imunisasi. 
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