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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang  

Imunisasi merupakan salah satu jenis usaha memberikan kekebalan kepada 

anak dengan memasukkan vaksin kedalam tubuh guna membuat zat anti untuk 

mencegah penyakit tertentu. Sedangkan, yang dimaksud dengan vaksin adalah 

bahan yang digunakan untuk merangsang pembentukan zat anti, yang dimasukkan 

kedalam tubuh melalui suntikan misalnya : vaksin BCG, DPT, dan campak dan 

pemberian lewat mulut contohnya : vaksin polio (Fida dan maya, 2012). 

Imunisasi adalah salah satu jenis usaha memberikan kekebalan kepada anak 

dengan memasukkan vaksin ke dalam tubuh guna membuat zat anti untuk 

mencegah terhadap penyakit tertentu.Sedangkan yang dimaksud dengan vaksin 

adalah bahan yang digunakan untuk merangsang pembentukan zat anti, yang 

dimasukkan ke dalam tubuh melalui suntikan misalnya, vaksin BCG, DPT, dan 

campak dan melalui mulut contohnya vaksin polio (Hidayat, 2009). 

Pemberian imunisasi dasar berguna untuk memberi perlindungan 

menyeluruh terhadap penyakit-penyakit yang berbahaya.Dengan imunisasi dasar 

lengkap sesuai jadwal pemberiannya, tubuh bayi dirangsang untuk memiliki 

kekebalan tubuh sehingga tubuh mampu bertahan melawan serangan penyakit 

berbahaya (Ertawati, Dkk. 2014). 

Pemberian imunisasi sangat penting diperlukan demi memberikan 

perlindungan, pencegahan, sekaligus membangun kekebalan tubuh anak terhadap 

berbagai penyakit menular maupun penyakit berbahaya yang dapat menimbulkan 
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kecacatan tubuh, bahkan kematian. Pemberian imunisasi lengkap dan sesuai 

jadwal bukan hanya bermanfaat untuk menghasilkan kekebalan tubuh terhadap 

penyakit atau wabah (Fida dan maya, 2012).Alasan bayi tidak mendapatkan 

imunisasi lengkap adalah karena alasan informasi, motivasi, situasi, dan 

ekonomi.Alasan informasi berupa kurangnya pengetahuan ibu tentang kebutuhan, 

kelengkapan dan jadwal imunisasi.Alasan motivasi beupa penundaan imunisasi 

karena faktor kesibukan, kurangnya kepercayaan tentang manfaat imunisasi dan 

adanya rumor yang buruk tentang imunisasi. Alasan situasi dan ekonomi berupa 

tempat pelayanan imunisasi yang terlalu jauh, ketidakhadiran petugas imunisasi, 

kurangnya vaksin, orangtua yang terlalu sibuk, anak yang sakit saat jadwal 

imunisasi,terlalu lama menunggu dan biaya yang tidak terjangkau. Namun, yang 

paling berpengaruh adalah karena anak sakit, ketidaktahuan ibu akan pentingnya 

imunisasi, untuk mendapatkan imunisasi berikutnya dan ketakutan akan efek 

samping imunisasi. Data ini menunkukkan bahwa pengetahuan sangat berperan 

penting dalam pemberian imunisasi pada bayi (Atikah putri, 2013). 

Di negara Indonesia terdapat jenis imunisasi yang diwajibkan pemerintah da 

nada juga yang hanya di anjurkan, imunisasi wajib di Indonesia sebagaimana telah 

ditetapkan oleh WHO ditambah dengan hepatitis B. imunisasi yang dianjurkan 

oleh pemerintah dapat digunakan untuk mencegah suatu kejadian yang luar biasa 

atau penyakit akademik, atau untuk kepentingan tertentu (berpergian) seperti 

jamaah haji seperti imunisasi meningitis (Hidayat, 2009). 

Program imunisasi di Indonesia semakin penting kedudukannya dalam 

upaya mencapai Indonesia sehat 2010.Pencegahan terhadap penyakit infeksi yang 

dapat di cegah dengan imunisasi telah menampakkan hasilnya.Kejadian penyakit 
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poliomyelitis, difteia, tetanus neonatorum, pertusis, campak, dan hepatitis B, 

berangsur-angsur berkurang.Dalam waktu dekat diharapkan penyakit 

poliomyelitis dapat dieradikasi dari seluruh dunia melalui program imunisasi yang 

berkesinabungan (I.G.N Ranuh, dkk. 2008).Di Indonesia TBC masih merupakan 

masalah utama kesehatan masyarakat dan penyebab utama kematian nomor 1 

untuk penyakit infeksi (Suhardi, 2006). Laporan TB oleh WHO yang terbaru 

(2006), masih menempatkan Indonesia sebagai penyumbang terbesar nomor 3 

setelah india dan cina dengan jumlah kasus TBC pada anak Indonesia sekitar 

seperlima dari seluruh kasus TBC. (WHO, 2007).Salah satu program pemerintah 

agar bayi dan anak terhindar dari berbagai penyakit menular yaitu dengan 

memberikan imunisasi lengkap pada anak-anak, dan pemerintah juga mewajibkan 

agar setiap anak mendapatkan imunisasi dasar. Hal ini sesuai dengan paradigma 

sehat yang dilaksanakan melalui beberapa kegiatan antara lain pemberantasan 

penyakit menular dengan upaya pengebalan atau imunisasi (Depkes, 2009). 

Kementrian RI (2010) menjelaskan bahwa cakupan imunisasi sangat erat 

kaitannya dengan pengetahuan dan sikap keluarga terhadap pemberian imunisasi 

untuk mendapatkan imunisasi.Karena semakin tinggi pengetahuan orangtua 

terhadap imunisasi maka semakin tinggi pula angka cakupan imunisasi.Hanya 

yang menjadi permasalahan besar saat ini di dalam lingkungan masyarakat adalah 

kegiatan waktu pemberian imunisasi pada anak (Eva Supriatin 2015). 

Berdasarkan hasil survey awal di Desa Percut tahun 2020 dari juni-Juli 

jumlah bayi usia 0-12 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar sebanyak 300 

orang, dan pada tahun 2020 dari bulan juni-Juli 2020 terdapat 160 orang yang 

mendapatkan imunisasi. 
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Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang 

Pemberian Imunisasi Dasar Pada Bayi 0-12 Bulan Di Desa Percut tahun 2020. 

1.2 Rumusan masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian 

ini yaitu bagaimana Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Pemberian 

Imunisasi Dasar Pada Bayi 0-12 Bulan di Desa Percut tahun 2020. 

 

 

1.3 Tujuan penelitian  

1. Tujuan umum  

Untuk mengetahui bagaimana Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang 

Pemberian Imunisasi Dasar Pada Bayi 0-12 Bulan di Desa Percut tahun 2020. 

2. Tujuan khusus  

a. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan ibu tentang pemberian imunisasi dasar 

pada bayi 0-12 bulan berdasarkan usia di Desa Percut tahun2020. 

b. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan ibu tentang pemberian imunisasi dasar 

pada bayi 0-12 bulan berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Percut tahun 

2020.  

c. Untuk mengetahui tingkat pendidikan ibu tentang pemberian imunisasi dasar 

pada bayi 0-12 bulan berdasarkan jenis pekerjaan di Desa Percut tahun 2020. 
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1.4 Manfaat penelitian  

a. Bagi ibu  

Sebagai tambahan pengetahuan atau wawasan dan salah satu upaya untuk 

meningkatkan pengetahuan responden khususnya tentang kelengkapan imunisasi 

anak. 

b. Bagi institusi  

Diharapkan agar dapat menjadi sumber informasi tambahan bagi pendidikan 

dalam meningkatkan ilmu pengetahuan ibu dalam kelengkapan imunisasi dasar 

pada bayi 0-12 bulan di Desa Percut tahun 2020. 

c. Bagi peneliti 

Menambah pengalaman dan wawasan bagi penulis dalam mengaplikasikan 

ilmu yang telah didapat, juga berguna sebagai masukan tentang gambaran tingkat 

pengetahuan ibu tentang pemberian imunisasi dasar pada bayi 0-12 bulan di Desa 

Percut tahun 2020. 

d. Bagi tenaga kesehatan 

Sebagai bahan masukan dalam memberikan pelayanan kesehatan untuk 

meningkatkan derajat dengan memantau kelengkapan imunisasi bayi di buku 

KMSnya sebagai informasi tambahan untuk meningkatkan pengelolaan program 

imunisasi dasar dan pencegahan penyakit bayi. 

e. Pendidikan Universitas Imelda Medan  

Sebagai masukan bagi Mahasiswa/Mahasiswi Universitas Imelda Medan 

tentang gambaran tingkat pengetahuan ibu tentang pemberian imunisasi dasar 

pada bayi 0-12 bulan. 

f. Bagi peneliti lain 
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Sebagai bahan referensi tambahan dalam melanjutkan penelitian slanjutnya 

yaitu mengenai tingkat pengetahuan ibunya tentang pentingnya pemberian 

imunisasi dasarnya pada bayi usia 0-12 bulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


