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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Imunisasi merupakan suatu upaya pencegahan penyakit infeksi yang paling 

cost effective menurunkan angka kesakitan dan kematian yang dapat dicegah 

dengan imunisasi Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) 

(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2015). Imunisasi (PD3I) tersebut 

terdiri dari tuberkulosis, difteri, pertusis, campak, polio, tetanus serta hepatitis B 

(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018). Imunisasi dasar tersebut wajib 

didapatkan anak rentang usia 0-12 bulan. Lebih dari 1,4 juta anak di dunia setiap 

tahun meninggal karena berbagai penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. 

Kejadian tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya 

imunisasi dan ketakutan akan dampak yang muncul pasca imunisasi. 

  Tahun 2011 dilaporkan adanya 2 kasus polio di Provinsi Bali dengan jenis 

kelamin 1 laki-laki dan 1 perempuan dari kabupaten Karangasem (Dinas Kesehatan 

Provinsi Bali, 2014). Kabupaten Denpasar tahun 2018 ditemukan 72 kasus 

tuberkulosis pada anak (19,7%) (Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2018). Kasus 

tetanus di Provinsi Bali tahun 2017 tidak ada laporan kasus yang terjadi (Dinas 

Kesehatan Provinsi Bali, 2017). Kasus difteri pada tahun 2018 tidak ada dilaporkan 

kasus yang terjadi, dengan CFR 0,00% (Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2018). 

Kejadian campak di Provinsi Bali terlaporkan 94 orang, kejadian terbanyak ada di 

kabupaten Karangasem sebanyak 32 kasus, sedangkan di kabupaten Gianyar, 

Badung, Klungkung, Jembrana dan Kota Denpasar, tidak ada kasus campak yang 

terlaporkan (Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2018). Tahun 2018 tidak terdapat 
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adanya kasus pertusis dan hepatitis B di Kota Denpasar (Dinas Kesehatan Kota 

Denpasar, 2018). 

  Agar target pengurangan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi 

(PD3I) tercapai, kegiatan imunisasi harus ditingkatkan dan dipertahankan baik 

kualitas maupun kuantitasnya (Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2019). Cakupan 

imunisasi yang tinggi mengakibatkan penggunaan vaksin meningkat dan sebagai 

dampaknya efek samping yang berhubungan dengan imunisasi juga meningkat. 

Efek samping imunisasi disebut dengan istilah kejadian ikutan pasca imunisasi 

(KIPI) atau adverse event following immunization (AEFI) (Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia, 2015).  

  SAEFVIC atau Surveillance of adverse events following immunisation 

(AEFI) di Victoria, Australia tahun 2018 mengemukakan terdapat 1.730 laporan 

KIPI ke SAEFVIC selama tahun 2018 (Clothier et al., 2018). Menurut Riset 

Kesehatan Dasar (Riset Kesehatan Dasar, 2013) mengemukakan bahwa dari 91,3% 

anak di Indonesia yang pernah diimunisasi, terdapat 33,4 % pernah mengalami 

KIPI. Keluhan yang marak terjadi adalah bengkak pada lokasi penyuntikan, 

kemerahan, dan 6,8 % anak mengeluh demam tinggi. KIPI di Bali terjadi di tiga 

kabupaten/kota yaitu Kabupaten Badung (47,9%), Kota Denpasar (41,2%) dan 

Kabupaten Bangli (32,5%). Tahun 2012 diperoleh laporan sebanyak 190 kasus dari 

19 provinsi (57,5%), yang terdiri dari 100 kasus KIPI serius dan 90 kasus KIPI non-

serius. Kasus KIPI diperkirakan lebih besar dari laporan yang ada (Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia, 2015).  

  Munculnya efek samping dari imunisasi dan merebaknya informasi yang 

salah, membuat orang tua ragu dan takut untuk mengimunisasi anaknya. Reaksi 
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KIPI memerlukan pengetahuan yang memadai mengenai efek samping pasca 

imunisasi (Musfiroh & Pradina, 2014). Pengetahuan adalah fakta, informasi atau 

kebenaran yang diperoleh seseorang melalui pengalaman, pembelajarann atau 

pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan merupakan suatu cara penunjang 

program-program kesehatan yang dapat menghasilkan perubahan dan peningkatan 

pengetahuan dalam waktu yang pendek, Pendidikan kesehatan dapat berperan 

untuk merubah perilaku individu, kelompok dan masyarakat sesuai dengan nilai-

nilai kesehatan (Ribek, Putu Susy N, & Mertha, 2017). Minimnya tingkat 

pengetahuan orang tua mengenai KIPI tersebut yang menjadi permasalahan pada 

penelitian ini. Orang tua menjadi salah paham saat anak mereka mengalami sakit 

pasca imunisasi, selain tidak mengetahui penanganan yang tepat orang tua 

cenderung menyalahkan petugas kesehatan yang telah memberikan imunisasi 

tersebut, hal ini tentu mempengaruhi tahap imunisasi selanjutnya. Berdasarkan 

studi pendahuluan yang penulis lakukan di Puskesmas IV Denpasar Selatan 

didapatkan laporan terjadinya KIPI pada tahun 2020 sebanyak 118 kasus KIPI non 

serius, diperkirakan masih banyak kasus KIPI yang terjadi namun belum dilaporkan 

dan tercatat ke puskesmas. Penulis turut melakukan studi pendahuluan terhadap 6 

ibu yang berkunjung ke PMB Ibu Luh Surinati yang merupakan PMB di wilayah 

kerja Puskesmas IV Denpasar Selatan, 5 ibu mengatakan belum memahami KIPI 

dan cara penanganannya.  

  Mengacu pada hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian guna mengetahui bagaimanakah tingkat pengetahuan orang tua mengenai 

Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) di wilayah kerja Puskesmas IV Denpasar 

Selatan. Penelitian dilakukan di wilayah kerja Puskesmas IV Denpasar Selatan. 



4 

Pemilihan tempat penelitian ini mempertimbangkan belum pernah dilakukan 

penelitian tersebut, dan meminimalisir jarak yang ditempuh mengingat sedang 

terjadinya pandemi COVID-19. 

 

B. Rumusan Masalah 

Sebagian besar munculnya KIPI pada anak terjadi karena efek samping 

yang timbul pasca pemberian imunisasi. Orang tua memerlukan pengetahuan yang 

memadai mengenai timbulnya efek samping KIPI, berdasarkan hal tersebut peneliti 

tertarik melakukan suatu penelitian dengan rumusan masalah yaitu “Bagaimanakah 

gambaran tingkat pengetahuan orang tua mengenai Kejadian Ikutan Pasca 

Imunisasi (KIPI) pada anak di wilayah kerja Puskesmas IV Denpasar Selatan?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

  Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat 

pengetahuan orang tua mengenai Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) pada 

anak di wilayah kerja Puskesmas IV Denpasar Selatan. 

2. Tujuan khusus 

Secara khusus tujuan penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Mengidentifikasi karakteristik responden berdasarkan umur, pendidikan, 

pekerjaan dan jenis kelamin orang tua yang memiliki anak usia 0-12 bulan 

dan mendapatkan imunisasi dasar di wilayah kerja Puskesmas IV 

Denpasar Selatan. 
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b. Mengukur tingkat pengetahuan orang tua mengenai Kejadian Ikutan Pasca 

Imunisasi (KIPI) pada anak di wilayah kerja Puskesmas IV Denpasar 

Selatan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

  Secara teoritis informasi hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan. Karya Tulis Ilmiah ini diharapkan dapat 

bermanfaat dalam meningkatkan tingkat pengetahuan orang tua mengenai 

Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) pada anak di wilayah kerja Puskesmas 

IV Denpasar Selatan. 

2. Manfaat praktis 

a. Manfaat bagi institusi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan mahasiswa khususnya program studi keperawatan sebagai 

dokumen dan bahan bacaan tentang tingkat pengetahuan orang tua 

mengenai KIPI pada anak. 

b. Manfaat bagi tempat penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

perencanaan program selanjutnya untuk mengadakan pelayanan 

Kesehatan dalam pemberian imunisasi dasar lengkap, pencegahan dan 

penanganan KIPI. 
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c. Manfaat bagi peneliti 

Peneliti dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di perkuliahan 

tentang pemberian imunisasi dasar lengkap khususnya mengenai KIPI 

dengan pengalaman nyata sehingga lebih memperkaya khasanah keilmuan 

tentang pemberian imunisasi dan KIPI. 

d. Manfaat bagi klien 

Responden dapat menambah pengetahuan yang baik mengenai KIPI 

setelah diberikannya edukasi dan mampu melakukan perawatan yang tepat 

pada anak jika  terjadi KIPI setelah pemberian imunisasi. 

 


