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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Kegiatan imunisasi rutin merupakan pemberian imunisasi untuk bayi 

umur 0 – 1 tahun (BCG, DPT, Polio, Campak, HB), imunisasi untuk wanita 

usia subur (WUS)/ ibu hamil (TT) dan imunisasi untuk anak SD (kelas 1 : DT 

dan kelas 2-3 : TT). Sedangkan kegiatan imunisasi tambahan dilakukan atas 

dasar ditemukannya masalah seperti desa non UCI, potensial/ risiko tinggi 

KLB, ditemukan. Sedangkan yang dimaksud dengan imunisasi dasar lengkap 

adalah bayi sasaran yang mendapatkan imunisasi DPT1+HB1, DPT+HB3, 

dan imunisasi campak. Selama tahun 2016 Kota Malang mencapai 71,93% 

kelurahan UCI. Cakupan ini meningkat jika dibandingkan dengan capaian 

tahun 2015 yang mencapai 66,67%. Pada tahun 2016 capaian imunisasi dasar 

lengkap untuk bayi tertinggi berada di wilayah Puskesmas Gribig yang 

mencapai 124,24%. Akan tetapi di Kecamatan Pakis cakupan imunisasi DPT 

mengalami penurunan. Dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang 

tahun 2017 didapatkan 2.256 anak melakukan Imunisasi DPT1, 2196 anak 

melakukan imunisasi DPT2 dan 2194 anak melakukan imunisasi DPT3. 

(Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2016) 

Cakupan Bayi Laki-Laki dan Perempuan yang di imunisasi DPT-HB3/ 

DPT-HBHib3 sebanyak 553.848 bayi (97 %) belum memenuhi target, bayi 

yang diimunisasi polio 4 sebanyak 544.529 bayi (95,34%), diimunisasi 

campak sebanyak 556.307 bayi (97,40 %) sedangkan bayi yang telah 

diimunisasi dasar lengkap (IDL) berjumlah 561.744 bayi (98,36 %). Target 

Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Provinsi Jawa Timur 2016 adalah 91,5 %, 

dari 38 Kabupaten/Kota yang IDLnya telah melampaui 91,5 % berjumlah 34 

Kabupaten dan tinggal 4 kabupaten yang masih dibawah 91,5 % (Kabupaten
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Bangkalan, Pamekasan, Pacitan dan Ponorogo). Indikator Universal Child Immunization 

(UCI) menunjukkan desa/kelurahan yang telah mendapatkan imunisasi anak secara 

lengkap. Pada tahun 2016, dari 8.501 desa/ kelurahan yang ada, terdapat 7.039 

desa/kelurahan atau 82,80 % yang telah UCI. Jika dibandingkan dengan realisasi 2015 

sebesar 76,59 % ada peningkatan sebesar 6,21 %. Sedangkan bila dibandingkan dengan 

target yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2016 yaitu sebesar 96 %, maka cakupan 

UCI desa saat ini masih belum memenuhi target. Universal Child Imunization (UCI) 

tahun 2016 target yang harus dicapai 95 %. UCI Kabupaten belum memenuhi target 

karena rata2 capaiannya baru mencapai 82,93 % dan jumlah desa sampai dengan 

desember 2016 yang belum mencapai UCI sebanyak 1.449 desa ( 17,07 %). (Profil 

Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2016) 

Penelitian yang dilakukan Sulistiyani, Shaluhiyah dan Cahyo (2017) penyebab 

orang tua tidak memberikan imunisasi dasar secara lengkap dan imunisasi difteri pada 

anaknya adalah karena kesalahpahaman terhadap informasi tentang imunisasi yang 

mereka dapatkan. Kurang adanya dukungan dari lingkungan untuk imunisasi, baik dari 

orang tua, suami, teman, kader. Sehingga tidak ada dorongan untuk imunisasi.  

Hasil penelitian Rusharyati, Novianto, dan Imanullah (2017) Tujuan dari program 

imunisasi adalah dapat turunnya angka kesakitan, kecacatan dan kematian bayi akibat 

Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I). Upaya-upaya ini adalah usaha 

pemerintah untuk mencapai Milenium Development Goals (MDGs) yang salah satu 

tujuannya adalah untuk menurunkan angka kematian anak (Kemenkes, 2010). Angka 

kematian bayi merupakan indikator utama yang digunakan untuk menentukan derajat 

kesehatan masyarakat baik ditingkat provinsi maupun nasional.  Pada penolakan 

imunisasi DPT ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dan kurangnya kepatuhan 

masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Orangtua kadang merasa cukup 

puas bila anaknya sehat, mereka melupakan bahwa terlihat sehat namun menjadi 

pembawa (carier) suatu penyakit dan dapat menularkan penyakit. Maka upaya-upaya 

pemerintah harus dilakukan agar pelaksanaan imunisasi dapat diterima oleh semua 

masyarakat seperti membenahi struktur progam imunisasi, memberikan kebijakan publik 

sehingga norma atau aturan dalam hukum dapat diterapkan dengan baik, dan juga 

mensosialisasikan kandungan dalam vaksin imunisasi tersebut. Menurut Rusharyati 

(2017) ada beberapa upaya penanggulangan wabah meliputi penyelidikan epidemiologi, 

pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita termasuk karantina. 
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Pencegahan dan pemusnahan juga sangat di perlukan untuk menurunkan angka kematian. 

Penyuluhan kepada masyarakat dan imunisasi juga termasuk upaya penanggulangan 

wabah dengan cara pencegahan dan pengebalan sehingga akan terhindar dari PD3I. 

Berdasarkan data dari kelompok mengaji wanita di Masjid As-salam yang 

berjumlah 30 orang. 20 orang sudah menikah,  15 orang sudah menikah orang dan sudah 

memiliki anak, 10 orang belum berkeluarga. Dari 15 wanita yang sudah berkeluarga dan 

mempunyai anak, 9 orang menolak memberikan imunisasi difteri pada anaknya. Dari 

data tersebut peneliti tertarik untuk mengambil judul tentang “Identifikasi alasan 

penolakan orangtua melakukan imunisasi DPT”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Apa alasan penolakan orangtua melakukan imunisasi DPT pada anaknya? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui alasan penolakan orangtua melakukan imunisasi DPT pada 

anaknya. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Penulis mampu mengidentifikasi alasan penolakan orangtua melakukan imunisasi 

DPT dari kepercayaan. 

b. Penulis mampu mengidentifikasi alasan penolakan orangtua melakukan imunisasi 

DPT dari ketakutan yang berlebihan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penulisan Karya Tulis Ilmiah ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi pendidikan keperawatan, penulis, pelayanan kesehatan dan pembaca.  

 

1.4.1 Bagi Partisipan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna 

mengenai imunisasi DPT. 

 

1.4.2 Bagi Petugas Kesehatan 
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Sebagai bahan masukan dalam memberikan atau melakukan tindakan lebih lanjut 

terhadap penolakan orangtua melakukan imunisasi DPT. 

 

1.4.3 Bagi Penulis 

Untuk menambah pengetahuan penulis tentang difteri dan alasan penolakan 

orangtua melakukan imunisasi DPT. 

  

1.4.4 Bagi Pendidikan Keperawatan 

Digunakan sebagai informasi bagi institusi pendidikan dalam pengembangan dan 

peningkatan mutu pendidikan serta sebagai bahan kepustakaan. 


