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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut WHO jumlah kematian anak akibat Penyakit yang Dapat Dicegah 

Dengan Imunisasi (PD3I) adalah 1,5 juta. Hal ini dapat dicegah apabila anak 

mendapatkan imunisasi (WHO, 2014). Imunisasi telah mencegah 2-3 juta kematian 

anak di dunia setiap tahunnya, namun masih terdapat 22,6 juta anak di dunia tidak 

terjangkau imunisasi rutin. Lebih dari 13 persen anak Indonesia belum mendapatkan 

imunisasi dasar secara lengkap (Depkes RI, 2014).   

Pembangunan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional bertujuan 

meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang 

agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan 

kesehatan dilakukan melalui peningkatan upaya kesehatan; pembiayaan kesehatan; 

sumber daya manusia kesehatan; sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; 

manajemen dan informasi kesehatan; serta pemberdayaan masyarakat (Litbangkes, 

2010). Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan mengutamakan upaya preventif 

dan promotif termasuk salah satunya program imunisasi sebagai bentuk intervensi 

kesehatan yang efektif untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian 

akibat Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) (Depkes RI, 2014).  

Imunisasi merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya penyakit 

menular yang merupakan salah satu kegiatan prioritas untuk mencapai Millenium 
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Development Goals (MDGs) khususnya untuk menurunkan 2/3 angka kematian pada 

anak di bawah usia lima tahun dari tahun 1990 sampai tahun 2015. Jumlah kematian 

anak usia di bawah satu tahun di Indonesia adalah 26 dari 1000 kelahiran hidup dan 

jumlah kematian anak usia di bawah 5 tahun di Indonesia adalah 31 dari 1000 

kelahiran hidup (Depkes RI, 2013). Berdasarkan data Riskesdas 2013, sebanyak 

32,1% bayi tidak mendapatkan imunisasi dasar lengkap dan sebanyak 8,7% bayi 

tidak melakukan imunisasi. Di Jawa Timur sebanyak 21,7% bayi tidak mendapatkan 

imunisasi dasar lengkap dan sebanyak 3,7% bayi tidak melakukan imunisasi. 

Beberapa alasan anak tidak diimunisasi adalah takut anaknya panas, keluarga tidak 

mengizinkan, tempat imunisasi jauh, kesibukan orang tua, seringnya anak sakit, dan 

tidak tahu tempat imunisasi (Litbangkes, 2013). 

Imunisasi hepatitis B wajib diberikan pada bayi yang baru lahir untuk mencegah 

penularan virus hepatitis dari ibu kepada anak. Seperempat dari jumlah anak yang 

menderita hepatitis B dapat berkembang menjadi penyakit kanker hati. Menurut 

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013 sepuluh dari 100 orang akan menderita 

hepatitis apabila tidak diberi vaksin hepatitis B (Depkes RI, 2014). Angka kasus 

hepatitis klinis  di Jawa Timur berdasarkan Profil Kesehatan Jawa Timur Tahun 2012 

sebanyak 1835 kasus. Berdasarkan Riskesdas 2013 prevalensi hepatitis di Jawa 

Timur adalah 1,0 dan proporsi Hepatitis B sebesar 17,4%. Sementara itu tidak 

ditemukan kasus hepatitis B tahun 2013 di Kota Probolinggo (Dinkes Probolinggo, 

2014). 
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Difteri merupakan re-emerging disease atau penyakit yang meningkat kembali. 

Di seluruh dunia jumlah anak usia di bawah satu tahun yang tidak mendapatkan 

vaksin DPT 3 adalah 21,8 juta, di mana 70% tinggal di sepuluh negara termasuk 

Indonesia (WHO, 2014).  Berdasarkan data SEARO terjadi peningkatan kasus difteri 

di Indonesia dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 sebesar 13,2%. Tahun 2009 

jumlah kasus difteri di Indonesia yaitu 68% jumlah kasus difteri di Asia, meningkat 

menjadi 81,2% dari seluruh kasus campak di Asia pada tahun 2010. Pada tahun 2011 

terjadi penurunan jumlah kasus difteri di Asia sebesar 26,72%, namun jumlah kasus 

difteri di Indonesia tetap mengalami peningkatan menjadi 90,69% dari seluruh kasus 

difteri di Asia dimana sebanyak 83% kasus ditemukan di Jawa Timur dengan jumlah 

kematian sebanyak 13 orang (CFR=2,3%).  

Menurut Ditjen PP & PL Kementrian Kesehatan Republik Indonesia jumlah kasus 

Difteri pada tahun 2013 sebanyak 778 kasus dengan jumlah kematian sebanyak 39 

orang (CFR=5,01%), kasus tertinggi terjadi di Jawa Timur sebanyak 610 kasus 

(78,4%). Dari seluruh kasus tersebut 47,8% terjadi pada penderita yang tidak pernah 

mendapatkan imunisasi DPT (Depkes RI, 2014). Ditemukan 2 kasus difteri pada 

tahun 2013 di Kota Probolinggo (Dinkes Probolinggo, 2014) 

Tetanus Neonatorum adalah penyakit yang disebabkan Clostridium tetani pada 

bayi (umur < 28 hari) yang dapat menyebabkan kematian. Jumlah kasus Tetanus 

Neonatorum berdasarkan laporan Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013 adalah 78 

kasus, dengan jumlah meninggal sebanyak 42 kasus (CFR 53,8%). Nilai CFR ini 

meningkat 4,2% apabila dibandingkan pada tahun 2012 sebesar 49,6%. Gambaran 
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kasus menurut faktor risiko status imunisasi menunjukkan bahwa sebagian besar 

kasus terjadi pada kelompok (umur < 28 hari) yang tidak pernah diimunisasi DPT 

yaitu 51 kasus (65,4%) (Depkes RI, 2014).  

Terdapat peningkatan kasus Tetanus Neonatorum di Jawa Timur sebesar 6,8% 

pada tahun 2013 yaitu 29 kasus pada tahun 2012 meningkat menjadi 31 kasus pada 

tahun 2013. Nilai CFR juga mengalami peningkatan sebesar 6,6% pada tahun 2013 

yaitu 15 kasus pada tahun 2012 meningkat menjadi 16 kasus pada tahun 2013 

(Dinkes Jatim, 2014). Sementara itu di Kota Probolinggo tidak ditemukan kasus 

Tetanus Neonatorum pada tahun 2013 (Dinkes Probolinggo, 2014). 

Campak merupakan penyebab utama kematian pada balita. Penyakit campak 

disebabkan virus Morbili yang disebarkan melalui droplet. Gejala awal berupa 

demam, bercak kemerahan, batuk-pilek, mata merah kemudiaan menimbulkan ruam 

di seluruh tubuh (Dinkes Jatim, 2014). Komplikasi campak dapat menyebabkan diare, 

radang telinga tengah, pneumonia, encephalitis hingga kematian. Pada tahun 2012 

jumlah anak usia di bawah satu tahun yang tidak mendapatkan imunisasi campak 

adalah 21,2 juta di seluruh dunia, 64% yaitu 13,5 juta tersebar di 6 negara temasuk 

Indonesia (Depkes RI, 2014).  

Jumlah anak usia dibawah satu tahun di Indonesia yang tidak mendapatkan 

imunisasi campak sebesar 900 ribu. Menurut Ditjen PP & PL Kementrian Kesehatan 

Republik Indonesia (2014) pada Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013 dilaporkan 

terdapat 11.521 kasus campak dan Incident Rate (IR) campak 4,64 per 100.000 

penduduk. Proporsi kasus campak pada bayi < 1 tahun merupakan yang tertinggi bila 
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dibandingkan dengan kelompok umur lainnya yaitu sebanyak 1120 kasus (9,7%) 

(Depkes RI, 2014). Terjadi peningkatan jumlah kasus campak di Jawa Timur pada 

tahun 2013 sebesar 133% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 1085 kasus pada 

tahun 2012 meningkat menjadi 2529 kasus pada tahun 2013 (Dinkes Jatim, 2014). 

Jumlah kasus campak di Kota Probolinggo pada tahun 2013 sebanyak 6 kasus 

(Dinkes Probolinggo, 2014). 

Menurut Ditjen PP & PL Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (2014) pada 

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013 cakupan imunisasi campak di Indonesia pada 

tahun 2013 sebesar 97,85% dimana hal ini sudah mencapai target WHO sebesar 90%. 

Sementara itu, cakupan imunisasi campak menurut Riskesdas 2013 sebesar 82,1%, 

artinya belum memenuhi target WHO sebesar 90%. Cakupan imunisasi campak di 

Jawa Timur pada tahun 2013 berdasarkan laporan Profil Kesehatan Indonesia Tahun 

2013 sebesar 102,25%, sedangkan cakupan imunisasi campak di Jawa Timur 

berdasarkan Riskesdas 2013 sebesar 89% belum memenuhi target WHO 90%. 

Cakupan imunisasi campak di Kota Probolinggo tahun 2013 adalah 95,4% sudah 

memenuhi target WHO 90% (Dinkes Probolinggo, 2014). 

Program imunisasi pada bayi mengharapkan agar setiap bayi mendapatkan kelima 

jenis imunisasi dasar lengkap. Cakupan bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap 

menurut Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013 sebesar 90%, angka ini sudah 

memenuhi target Renstra pada tahun 2013 sebesar 88%. Cakupan bayi yang 

mendapat imunisasi dasar lengkap di Jawa Timur pada tahun 2013 sebesar 98,62%, 

angka ini sudah memenuhi target Renstra (Depkes RI, 2014). Cakupan bayi yang 
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mendapat imunisasi dasar lengkap di Kota Probolinggo pada tahun 2013 sebesar 

64,3%, angka ini belum memenuhi target Renstra sebesar 88% (Dinkes Probolinggo, 

2014). Akan tetapi berdasarkan hasil Riskesdas 2013, cakupan bayi yang mendapat 

imunisasi dasar lengkap di Indonesia sebesar 59,2%, cakupan bayi yang mendapat 

imunisasi dasar lengkap di Jawa Timur sebesar 74,5% sehingga berdasarkan hasil 

Riskesdas 2013 cakupan bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap belum 

mencapai mencapai target Renstra pada tahun 2013 sebesar 88% .  

Tabel 1.1 Perbandingan angka cakupan imunisasi dasar tahun 2013  

Cakupan 
Imunisasi 

Dunia  
(WHO 2013) 

Indonesia 
(Riskesdas 2013) 

Jawa Timur 
(Riskesdas 2013) 

Kota 
Probolinggo 

(Profil 
Kesehatan Kota 

Probolinggo 
Tahun 2013) 

HB 0 81% 
(target 90%) 

75,6% 
(target 80 %) 

91,2% 
(target 80%) 

98,58% 
(target 80%) 

BCG 90% 
(target 90%) 

87,6% 
(target 95%) 

93,3% 
(target 95%) 

94,58% 
(target 95%) 

DPT-HB 3 84% 
(target 90%) 

75,6% 
(target 90%) 

85,7% 
(target 90%) 

95,74% 
(target 90%) 

Polio 4 84% 
(target 90%) 

77% 
(target 90%) 

86,2% 
(target 90%) 

93,82% 
(target 90%) 

Campak 84% 
(target 90%) 

82,1% 
(target 90%) 

89% 
(target 90%) 

95,40% 
(target 90 %) 

Imunisasi 
Dasar 
Lengkap 

- 
59,2% 
(target 88%) 

74,5% 
(target 88 %) 

64,3% 
(target 88%) 

Sumber:  Global Immunization Data,2014; Riskesdas 2013,2013; Profil Kesehatan 
Kota Probolinggo Tahun 2013,2014 

 Tabel 1.1 menunjukkan cakupan imunisasi HB 0, BCG, DPT-HB 3, Polio 4 dan 

campak di Kota Probolinggo lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur, namun angka 
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cakupan imunisasi dasar lengkap di Kota Probolinggo yaitu 64,3% nilainya lebih 

rendah dibandingkan Jawa Timur yaitu 74,5%. Cakupan imunisasi dasar lengkap di 

Jawa Timur dan Kota Probolinggo belum memenuhi target Renstra sebesar 88% pada 

tahun 2013. Berdasarkan laporan imunisasi provinsi Jawa Timur cakupan bayi yang 

mendapat imunisasi dasar lengkap pada tahun 2014 di Jawa Timur sebesar 98,9% 

sementara cakupan bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap di Kota Probolinggo 

lebih rendah yaitu 93,71%. Cakupan bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap di 

Jawa Timur dan Kota Probolinggo sudah memenuhi target Renstra tahun 2014 

sebesar 90%.   

UCI (Universal Child Immunization) adalah cakupan imunisasi dasar lengkap 

secara merata pada bayi di 100% desa atau kelurahan. Hasil capaian UCI (Universal 

Child Immunization) desa / kelurahan di Indonesia meningkat dari 75,3% pada 2010 

menjadi 82% pada 2013 (Depkes RI, 2014). Namun demikian hal ini belum 

memenuhi target Renstra yang ditetapkan, yaitu 95% pada 2013. Pada tahun 2014 

UCI desa / kelurahan di Jawa Timur sebesar 87,49% dan UCI desa / kelurahan Kota 

Probolinggo pada tahun 2014 sebesar 82,76% (Dinkes Jatim, 2014). Capaian UCI 

desa / kelurahan di Jawa Timur dan Kota Probolinggo belum memenuhi target yang 

ditetapkan yaitu 100% pada tahun 2014. 

Pengukuran kepatuhan ibu melaksanakan imunisasi dasar lengkap digunakan 

untuk menilai angka cakupan imunisasi dasar lengkap dan UCI (Universal Child 

Immunization). Cakupan bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap dan UCI 

(Universal Child Immunization) adalah indikator penilaian keberhasilan program 
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imunisasi. Kota Probolinggo pada tahun 2014 belum mencapai target UCI desa / 

kelurahan meskipun sudah mencapai target cakupan bayi yang mendapat imunisasi 

dasar lengkap. Hal ini disebabkan dari 29 kelurahan di Kota Probolinggo hanya 24 

kelurahan yang sudah mencapai status desa UCI. Perlu dilakukan pengukuran 

kepatuhan ibu melaksanakan imunisasi dasar lengkap untuk menilai angka cakupan 

imunisasi dasar lengkap dan UCI (Universal Child Immunization) sehingga dapat 

diketahui intervensi yang perlu dilakukan agar cakupan imunisasi dapat memenuhi 

standar yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan kesehatan dalam rangka 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu melatarbelakangi peneliti 

untuk melakukan penelitian terhadap faktor yang mempengaruhi kepatuhan ibu 

melaksanakan imunisasi dasar lengkap pada baduta. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Pada masa awal kehidupan, bayi sangat rentan terkena berbagai macam penyakit. 

Meskipun bayi kelihatan sehat dan tidak menunjukkan gejala penyakit, belum tentu 

kebal terhadap suatu penyakit. Pemberian imunisasi dasar lengkap pada bayi usia di 

bawah satu tahun merupakan salah satu upaya preventif yang dapat meningkatkan 

kekebalan tubuh sehingga anak tidak mudah menderita Penyakit yang Dapat Dicegah 

dengan Imunisasi (PD3I) seperti TB, polio, tetanus, difteri, pertusis, hepatitis B dan 

campak. Dengan memberikan imunisasi dasar lengkap maka tubuh bayi dirangsang 

untuk memiliki kekebalan sehingga mampu melawan dan bertahan dari serangan 

penyakit. Cakupan imunisasi harus dipertahankan tinggi dan merata di seluruh 

wilayah bertujuan untuk menghindarkan terjadinya daerah kantong yang akan 
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mempermudah terjadinya KLB, imunisasi perlu didukung oleh upaya surveilans 

epidemiologi. Ibu mempunyai pengaruh dan peran penting dalam kesehatan anaknya. 

Kepercayaan ibu tentang imunisasi yang kurang bermakna untuk mencegah penyakit 

membuat rata-rata kepatuhan ibu melaksanakan imunisasi mencapai 60,6% 

(Waluyanti, 2009).  

Indikator penilaian keberhasilan program imunisasi adalah UCI Desa dan cakupan 

bayi yang diimunisasi dasar lengkap. Berikut ini merupakan grafik desa UCI dan 

grafik cakupan imunisasi dasar lengkap di Kota Probolinggo Tahun 2014.  

 

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Probolinggo Tahun 2014 
 
Gambar 1.1 Persentase UCI Tiap Puskesmas di Kota Probolinggo Tahun 2014  

Gambar 1.1 menunjukkan persentase desa UCI di Puskesmas Kanigaran Kota 

Probolinggo sebesar 66,67% nilainya dibawah standar nasional yaitu 80% dan tidak 

mencapai target UCI dalam Renstra pada tahun 2014 sebesar 100%. Puskesmas 
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Kanigaran memiliki 6 wilayah kerja yaitu Kelurahan Kanigaran, Kelurahan 

Kebonsari Wetan, Kelurahan Kebonsari Kulon, Kelurahan Tisnonegaran, Kelurahan 

Curahgrinting dan Kelurahan Sukoharjo.  

 

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Probolinggo Tahun 2014 
 
Gambar 1.2  Persentase Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap di Kota Probolinggo 
     Tahun 2014 

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa cakupan imunisasi dasar lengkap di Puskesmas 

Kanigaran sebesar 83,93% belum memenuhi target pada tahun 2014 sebesar 90%. 

Selain itu cakupan imunisasi dasar lengkap di Puskesmas Kanigaran lebih rendah 

dibandingkan cakupan imunisasi dasar Kota Probolinggo pada tahun 2014 sebesar 

93,71%. Berikut ini cakupan imunisasi dasar lengkap dan status desa UCI di 

Puskesmas Kanigaran tahun 2014. 
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Tabel 1.2 Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap di Puskesmas Kanigaran Tahun 2014 

No Kelurahan Cakupan Imunisasi Dasar 
Lengkap (%) Status UCI 

1 Kanigaran 100% UCI 
2 Kebonsari Kulon 101,5% UCI 
3 Kebonsari Wetan 74,22% Non UCI 
4 Sukoharjo 106,42% UCI 
5 Tisnonegaran 100% UCI 
6 Curahgrinting 79,09% Non UCI 
Sumber: Laporan Dinas Kesehatan Kota Probolinggo Tahun 2014 

Berdasarkan tabel 1.2. menunjukkan bahwa dari 6 kelurahan yang termask 

wilayah kerja Puskesmas Kanigaran 4 kelurahan sudah mencapai desa UCI yaitu 

Kelurahan Kanigaran, Kelurahan Kebonsari Kulon, Kelurahan Sukoharjo dan 

Kelurahan Tisnonegaran. Terdapat 2 kelurahan yang belum mencapai UCI yaitu 

Kelurahan Kebonsari Wetan dan Kelurahan Curahgrinting.  

Menurut data Dinas Kesehatan Kota Probolinggo tahun 2013, cakupan imunisasi 

di Puskesmas Kanigaran adalah imunisasi HB 0 sebesar 82,49%, imunisasi BCG 

sebesar 89,32%, imunisasi DPT-HB 3 sebesar 79,82% imunisasi Polio 4 sebesar 

79,92%, dan imunisasi campak sebesar 85,26%. Cakupan imunisasi HB 0, BCG, 

DPT-HB 3, Polio 4 dan campak di Puskesmas Kanigaran nilainya lebih rendah 

dibandingkan cakupan imunisasi HB 0, BCG, DPT-HB 3, Polio 4 dan campak di 

Kota Probolinggo. Pada tahun 2014 cakupan imunisasi di Puskesmas Kanigaran 

adalah imunisasi HB 0 sebesar 110,21%, imunisasi BCG sebesar 92%, imunisasi 

DPT-HB 3 sebesar 86,32% imunisasi Polio 4 sebesar 86,32%, dan imunisasi campak 

sebesar 98,72%. Cakupan imunisasi di Puskesmas Kanigaran mengalami peningkatan 
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dari tahun 2013 ke tahun 2014 yaitu imunisasi HB 0 sebesar 27,72%, imunisasi BCG 

sebesar 2,68%, imunisasi DPT-HB 3 sebesar 6,5% imunisasi Polio 4 sebesar 6,4%, 

dan imunisasi campak sebesar 13,43%. Meskipun mengalami peningkatan angka 

cakupan imunisasi di Puskesmas Kanigaran nilainya lebih rendah dibandingkan 

angka cakupan imunisasi Kota Probolinggo tahun 2014 yaitu  yaitu imunisasi HB 0 

sebesar 109,77%, imunisasi BCG sebesar 92,18%, imunisasi DPT-HB 3 sebesar 

94,45% imunisasi Polio 4 sebesar 94,19%, dan imunisasi campak sebesar 95,11%. 

1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah 

1.3.1 Pembatasan Masalah 

Pemberian imunisasi dasar lengkap pada bayi dipengaruhi faktor perilaku dan 

faktor non perilaku. Determinan perilaku menurut WHO yaitu pemikiran dan 

perasaan seseorang, adanya orang lain yang dijadikan referensi, sumber-sumber atau 

fasilitas-fasilitas yang dapat mendukung perilaku dan kebudayaan masyarakat. 

Pemberian imunisasi dasar lengkap dalam keempat determinan perilaku tersebut akan 

mempengaruhi perilaku ibu yaitu kepatuhan melaksanakan imunisasi dasar lengkap. 

Pada penelitian ini dibatasi pada faktor perilaku yang mempengaruhi kepatuhan ibu 

melaksanakan imunisasi dasar lengkap.  

Selanjutnya faktor perilaku dibagi menjadi 3 faktor utama yaitu faktor 

predisposisi, faktor pemungkin dan faktor penguat (Green, 1980). Faktor predisposisi 

yaitu karakteristik ibu meliputi umur, pendidikan, pekerjaan, pendapatan dan 

pengetahuan menjadi penyebab langsung kepatuhan ibu melaksanakan imunisasi 

dasar lengkap. Faktor pemungkin merupakan faktor lanjutan yang dapat mendorong 
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terjadiya perilaku dapat terwujud, salah satunya adalah akses pelayanan kesehatan 

meliputi jarak, sarana transportasi dan biaya akan mempengaruhi kepatuhan ibu 

melaksanakan imunisasi dasar lengkap. Faktor penguat merupakan dukungan yang 

diberikan orang lain seperti petugas kesehatan dan keluarga untuk mendorong 

perilaku kepatuhan ibu melaksanakan imunisasi dasar lengkap terdiri dari dukungan 

petugas kesehatan, pemberian informasi oleh petugas kesehatan, besar keluarga dan 

mobilitas keluarga.  

1.3.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut maka rumusan 

masalah adalah “Faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan ibu melaksanakan 

imunisasi dasar lengkap pada baduta di Puskesmas Kanigaran Kota Probolinggo 

tahun 2015?” 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Menganalisis faktor yang mempengaruhi kepatuhan ibu melaksanakan imunisasi 

dasar lengkap pada baduta di Puskesmas Kanigaran Kota Probolinggo tahun 2015. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus yang ingin dicapai untuk mencapai tujuan umum antara lain: 

1. Mendeskripsikan faktor predisposisi yaitu umur ibu, pendidikan ibu, pekerjaan 

ibu, pendapatan rata-rata dan pengetahuan ibu 

2. Mendeskripsikan faktor pemungkin yaitu jarak pelayanan kesehatan dan 

ketesediaan transportasi 
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3. Mendeskripsikan faktor penguat yaitu dukungan petugas kesehatan, pemberian 

informasi oleh petugas kesehatan, jumlah keluarga yang tinggal 1 rumah 

4. Menghitung besar risiko faktor predisposisi terhadap kepatuhan ibu melaksanakan 

imunisasi dasar lengkap pada baduta 

5. Menghitung besar risiko faktor pemungkin terhadap kepatuhan ibu melaksanakan 

imunisasi dasar lengkap pada baduta 

6. Menghitung besar risiko faktor penguat terhadap kepatuhan ibu melaksanakan 

imunisasi dasar lengkap pada baduta 

1.4.3  Manfaat 

1. Manfaat Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai faktor yang 

mempengaruhi kepatuhan ibu melaksanakan imunisasi dasar lengkap pada baduta 

di Puskesmas Kanigaran Kota Probolinggo  

2. Manfaat Bagi Institusi 

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar atau bahan rujukan untuk penelitian 

sejenis pada waktu yang akan datang terutama untuk menentukan strategi 

meningkatkan kepatuhan imunisasi  

3. Manfaat Bagi Responden 

Ibu mendapatkan informasi mengenai jenis, waktu pemberian dan manfaat 

imunisasi dasar melalui leaflet, sehingga diharapkan dapat menambah pengetahuan 

ibu tentang pentingnya melaksanakan imunisasi dasar lengkap pada anaknya 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN IBU..... RISKA HARMASDIYANI



15 
 

 
 

bahwa imunisasi dapat meningkatkan kekebalan tubuh anak dan mencegah anak 

dari penyakit Hepatitis B, TBC, Difteri, Batuk Rejan, Tetanus, Polio dan Campak.   

4. Manfaat Bagi Puskesmas Kanigaran 

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kepatuhan ibu 

melaksanakan imunisasi dasar lengkap pada baduta untuk menentukan intervensi 

atau kebijakan yang sesuai dengan permasalahan yang ada. 
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