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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengetahuan 

1. Pengertian pengetahuan 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan berlangsung setelah seseorang 

melakukan penginderaan terhadap objek tertentu (Masturoh & Nauri Anggita T, 

2018). Ilmu pengetahuan adalah sebuah rangkaian pengetahuan yang perlu disusun, 

digali dan dikembangkan dengan segala usaha untuk menguraikan dan merumuskan 

sesuatu dalam hubungan yang logis dan teratur, sehingga membentuk suatu sistem 

yang utuh dan terpadu. Proses tersebut memerlukan pendekatan yang dilandasi 

metodologi ilmiah, yang bersifat kualitatif, kuantitatif maupun eksploratif untuk 

mendapatkan bukti fenomena alam atau gejala kemasyarakatan tertentu (Surahman 

dkk, 2016) 

2. Cara memperoleh pengetahuan 

Pengetahuan diperoleh dan berasal dari berbagai sumber, misal: media 

elektronik, media massa, buku, pengalaman petugas kesehatan, pendidikan 

kesehatan dan lain sebagainya. Pendidikan kesehatan merupakan suatu cara 

penunjang program kesehatan yang dapat menghasilkan perubahan dan 

peningkatan pengetahuan dalam waktu yang pendek. Menurut (Masturoh & Nauri 

Anggita T, 2018) pengetahuan dapat diperoleh dengan cara tradisional atau non 

ilmiah dan modern. Cara tradisional tersebut yaitu trial and error, otoritas atau 

kekuasaan, berdasarkan jalan pikiran dan pengalaman. Memperoleh pengetahuan 

dengan cara modern disebut juga dengan metode penelitian ilmiah atau lebih 

dikenal dengan metodologi penelitian. 
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2. Tingkat pengetahuan 

Seseorang mempunyai tingkat pengetahuan yang berbeda-beda, menurut 

(Masturoh & Nauri Anggita T, 2018) tingkat pengetahuan dibagi menjadi 6, yaitu: 

a. Tahu (know) 

Tahu diartikan seperti mengingat kembali memori yang ada setelah mengamati 

suatu objek sebelumnya. Menggunakan atau menanyakan sebuah pertanyaan 

dapat mengukur bahwa seseorang tahu sesuatu. 

b. Memahami (comprehension) 

Seseorang yang memahami suatu objek harus dapat menginterpretasikan 

secara tepat mengenai objek yang diketahui tersebut. 

c. Aplikasi (application) 

Sebuah prinsip yang diketahui sesorang setelah memahami suatu objek dan 

dapat menggunakan atau mengaplikasikan prinsip yang diketahui tersebut pada 

situasi lain itulah yang disebut dengan aplikasi dari tingkat pengetahuan.  

d. Analisa (analisys) 

Analisa yaitu kemampuan seseorang untuk menjelaskan atau memisahkan 

suatu masalah, selanjutnya mencari hubungan dari komponen-komponen 

tersebut dalam suatu objek yang diketahui. 

e. Sintesis (synthesis) 

Sintesis yaitu kemampuan seseorang dalam merangkum satu hubungan secara 

logis dari komponen- komponen pengetahuan yang telah diketahui. 

f. Evaluasi (Evaluation) 

Evaluasi merupakan suatu kemampuan seseorang yang melakukan penilaian 

terhadap suatu objek tertentu. 
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3. Pengukuran pengetahuan 

Pengetahuan mengenai kesehatan dapat diukur berdasarkan jenis 

penelitiannya, kuantitatif (Notoatmodjo, 2018): 

a. Penelitian kuantitatif 

Pengukuran pengetahuan melalui penelitian kuantitatif biasanya menggunakan 

metode wawancara dan angket. 

1) Wawancara dibedakan menjadi 2 jenis yaitu wawancara tertutup dan 

wawancara terbuka. Wawancara tertutup adalah wawancara yang 

berdasarkan pertanyaan yang diajukan dengan jawaban terbatas. 

Wawancara terbuka dilakukan dengan pertanyaan yang diajukan bersifat 

terbuka, dan responden menjawab pertanyaan sesuai dengan pengetahuan 

dan pendapat pribadi. Wawancara dilakukan dengan menggunakan 

instrumen (alat pengukur/ pengumpul data) kuesioner. 

2) Angket dibagi menjadi 2 jenis yaitu tertutup atau terbuka. Alat ukur 

metode angket seperti wawancara, namun jawaban responden 

disampaikan melalui tulisan.  

4. Faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

Faktor yang mempengaruhi pengetahuan menurut (Notoatmodjo, 2018) 

yaitu: 

a. Pendidikan 

Pendidikan mempengaruhi pengetahuan seseorang karena dengan adanya 

pendidikan seseorang dapat mengembangkan kemampuan dan kepribadian 

diri.  
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b. Media massa 

Media massa digunakan sebagai sarana komunikasi, berbagai bentuk media 

massa memiliki pengaruh besar dalam pembentukan keperacyaan dan opini 

seseorang. 

c. Ekonomi dan sosial budaya 

Kebiasan maupun tradisi mempengaruhi pengetahuan seseorang, karena suatu 

kebiasaan yang dilakukan cenderung tanpa melalui pemikiran yang logis.  

d. Lingkungan 

Lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada disekitar, baik lingkungan 

biologis, fisik, maupun sosial. 

e. Pengalaman 

Pengalaman merupakan salah satu cara dalam memperoleh kebenaran 

pengetahuan, dengan cara mengulang kembali pengetahuan yang diperoleh 

sewaktu memecahkan masalah yang dihadapi pada masa lalu.  

f. Umur 

Semakin bertambah usia maka semakin banyak pengalaman dan pengetahuan 

yang di peroleh oleh seseorang, sehingga bisa meningkatkan kematangan 

mental dan intelektual. Usia seseorang yang lebih dewasa mempengaruhi 

tingkat kemampuan dalam berpikir dan menerima informasi yang semakin 

lebih baik dibandingkan dengan usia yang lebih muda. 

5. Kategori pengetahuan 

Menurut (Masturoh & Nauri Anggita T, 2018) pengukuran pengetahuan 

menggunakan pengkategorian sebagai berikut: 
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a. Baik, apabila subjek menjawab dengan benar 76-100% dari seluruh pernyataan 

b. Cukup, apabila subjek menjawab dengan benar 56-75% dari seluruh 

pernyataan 

c. Kurang, apabila subjek menjawab dengan benar <56% dari seluruh pernyataan 

Penilaian tingkat pengetahuan dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan kuesioner menanyakan tentang karakteristik demografi yang 

meliputi usia, tingkat pendidikan, pekerjaan dan tingkat pengetahuan orang tua 

mengenai Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Nilai pengetahuan akan 

diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut.  

    𝑃 =  
𝑓

𝑛
 × 100% 

Keterangan: 

P = Skor pengetahuan 

f =  Frekuensi jawaban benar 

 n = Jumlah item pertanyaan 

 

B. Imunisasi 

1. Pengertian imunisasi 

Imunisasi merupakan suatu upaya dimana anak diberikan kekebalan terhadap 

suatu penyakit tertentu, sehingga imunisasi dapat meningkatkan atau menimbulkan 

kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit secara aktif. Imunisasi berasal dari kata 

imun atau kebal atau resisten. Imunisasi adalah suatu tindakan memberikan 

kekebalan dengan cara memasukan vaksin ke dalam tubuh manusia. Imunisasi 

adalah proses pembentukan imun tubuh. Sistem imunisasi dapat mencegah antigen 

menginfeksi tubuh. Sistem imunitas ini bersifa alami dan artificial. Imunisasi 
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merupakan suatu program yang dengan sengaja memasukkan antigen lemah agar 

merangsang antibodi keluar sehingga tubuh dapat resisten terhadap penyakit 

tertentu. Anak yang telah di imunisasi jika terpajan dengan penyakit tersebut tidak 

akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan (PERMENKES RI 12, 2017). 

2. Tujuan imunisasi 

Menurut (PERMENKES RI 12, 2017) pemberian imunisasi sangat penting 

dan memiliki beberapa tujuan, antara lain: 

a. Tujuan umum 

Tujuan umum pemberian imunisasi adalah untuk menurunkan angka kesakitan, 

kematian maupun kecacatan yang diakibatkan oleh Penyakit yang Dapat 

Dicegah dengan Imunisasi (PD3I). 

b. Tujuan khusus 

1) Tervalidasinya Eliminasi Tetanus Maternal dan Neonatal (insiden di 

bawah 1 per 1.000 kelahiran hidup dalam satu tahun) pada tahun 2013 

2) Tercapainya target Universal Child Immunization (UCI) yaitu cakupan 

imunisasi lengkap minimal 80% secara merata pada bayi di seluruh desa/ 

kelurahan pada tahun 2014. 

3) Tercapainya eliminasi campak pada tahun 2015. 

4) Eradikasi polio pada tahun 2015. 

5) Terselenggaranya pemberian imunisasi yang aman serta pengelolaan 

limbah medis (safety injection practise and waste disposal management). 

3. Manfaat imunisasi 

Adapun manfaat dari imunisasi diantaranya: 

a. Imunisasi dapat memperbaiki tingkat kesehatan serta mampu mewujudkan 

bangsa yang kuat dan berakal untuk melanjutkan pembangun negara. 



7 

b. Bagi anak, imunisasi dapat mencegah penderitaan atau kesakitan yang 

ditimbulkan oleh penyakit yang memungkinkan akan menyebabkan kecacatan 

atau kematian. 

c. Bagi keluarga, dapat menghilangkan kecemasan dan memperkuat psikologi 

pengobatan bila anak jatuh sakit. 

4. Jenis-jenis imunisasi 

Imunisasi dasar lengkap yang wajib di berikan pada rentang usia 0-12 bulan, 

diantaranya: 

a. Imunisasi Bacille Calmette Guerin (BCG) 

  Pemberian vaksin BCG bertujuan untuk memberikan kekebalan aktif 

bagi bayi terhadap tuberkulosis. Imunisasi BCG diberikan pada bayi <3 bulan, 

atau pada anak dengan uji tuberkulin negatif. Vaksin BCG disuntikan secara 

intrakutan di lengan kanan atas menggunakan spuit dengan dosis 0,05 ml dan 

diberikan sekali seumur hidup (Ranuh dkk, 2017). 

  KIPI yang terjadi yaitu reaksi lokal yang timbul setelah imunisasi BCG 

adalah ulkus lokal yang superfisial pada 3 minggu setelah penyuntikkan. Ulkus 

tertutup krusta, akan sembuh dalam 2- 3 bulan, dan meninggalkan parut bulat 

dengan diameter 4-8 mm. 19 Apabila dosis terlalu tinggi maka ulkus yang 

timbul lebih besar, namun apabila penyuntikkan terlalu dalam maka parut yang 

terjadi tertarik ke dalam (Ranuh dkk, 2017). 

b. Imunisasi Pentavalen 

  Vaksin Pentavalen (Difteri, Pertusis, Tetanus, Hepatitis B Rekombinan, 

Haemophilus influen-zae tipe b) berupa suspensi homogen yang mengandung 

toksoid tetanus dan difteri murni, bakteri pertussis (batuk rejan) inaktif, antigen 
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permukaan Hepatitis 20 B (HbsAg) murni yang tidak infeksius dan komponen 

HiB sebagai vaksin bakteri sub unit berupa kapsul polisakarida Haemophilus 

influenza tibe B tidak infeksius yang dikonjugasikan kepada protein toksoid 

tetanus. Indikasi digunakan untuk pencegahan terhadap difteri, pertussis, 

tetanus, hepatitis B, dan infeksi Haemophilus influenza tipe b secara simultan. 

Vaksin ini harus disuntikkan secara intramuskular pada anterolateral paha atas, 

dengan dosis anak 0,5 ml (Ranuh dkk, 2017). 

  KIPI yang terjadi reaksi lokal kemerahan, bengkak, dan nyeri pada lokasi 

injeksi, demam ringan, anak gelisah dan menangis terus menerus, dan lemas 

(Ranuh dkk, 2017) 

c. Imunisasi Hepatitis B 

  Vaksin Hepatitis B merupakan vaksin virus rekombinan yang telah 

dinonaktivasikan dan bersifat non-infecious. Pemberian imunisasi ini bertujuan 

untuk mendapatkan kekebalan terhadap penyakit hepatitis B. Vaksin 

disuntikkan dengan dosis 0,5 ml, pemberian suntikan secara intramuskuler, 

sebaiknya anteroateral paha. Pemberian sebanyak 3 dosis, dosis pertama 

diberikan pada usia 0-7 hari, dosis berikutnya dengan interval minimum 4 

minggu (Ranuh dkk, 2017). 

  KIPI yang terjadi yaitu reaksi lokal seperti rasa sakit, kemerahan dan 

pembengkakan di sekitar tempat penyuntikan. Reaksi yang terjadi ringan dan 

biasanya hilang setelah 2 hari. Kontraindikasi pemberian vaksin hepatitis B 

pada bayi yang memiliki riwayat anafilaksis setelah vaksinasi hepatitis B 

sebelumnya (Ranuh dkk, 2017). 

d. Imunisasi polio 
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  Imunisasi polio yaitu proses pembentukan kekebalan terhadap penyakit 

polio. Vaksin yang digunakan yaitu IPV (Inactivated Polio Vaccine) yang 

berisis virus polio virulen yang sudah diinaktivasi/dimatikan dengan panas dan 

formaldehid. IPV tidak dipergunakan untuk eradikasi polio, namun dapat 

mencegah kelumpuhan baik akibat virus polio liar atau virus polio vaksin sabin 

(Ranuh dkk, 2017).  

  KIPI yang terjadi reaksi lokal pada tempat penyuntikan antara lain nyeri, 

kemerahan, indurasi dan bengkak bisa terjadi dalam waktu 48 jam setelah 

penyuntikan dan bisa bertahan selama satu atau dua hari. Kejadian dan tingkat 

keparahan dari reaksi lokal tergantung pada tempat dan cara penyuntikan serta 

jumlah dosis yang sebelumnya diterima. Reaksi sistemik yang ditimbulkan 

demam dengan atau tanpa disertai myalgia, sakit kepala atau limfadenopati 

(Ranuh dkk, 2017). 

e. Imunisasi MR (Measles dan Rubella) 

  Campak dan Rubella adalah penyakit infeksi menular melalui saluran 

nafas yang disebabkan oleh virus. Campak dapat menyebabkan komplikasi 

yang serius seperti diare, radang paru (pneumonia), radang otak (ensefalitis), 

kebutaan bahkan kematian. Virus Rubella cepat mati oleh sinar ultra violet, 

bahan kimia, bahan asam dan pemanasan. Rubella pada anak sering hanya 

menimbulkan gejala demam ringan atau bahkan tanpa gejala sehingga sering 

tidak terlaporkan, sedangkan Rubella pada wanita dewasa sering menimbulkan 

sakit sendi (arthritis atau arthralgia). Rubella pada wanita hamil terutama pada 

kehamilan trimester pertama dapat mengakibatkan keguguran atau bayi lahir 

dengan cacat bawaan yang disebut congenital rubella syndrome (CRS) 

(Kemenkes RI, 2018). 
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  Kontraindikasi pemberian vaksin MR adalah anak dengan penyekit 

keganasan yang tidak diobati atau gangguan imunitas, yang mendapat 

pengobatan dengan imunosupresif atau terapi sinar atau mendapat steroid dosis 

tinggi. Anak dengan alergi berat gelatin atau neomisin. KIPI yang terjadi yaitu 

dapat terjadi malaise (lemas), demam dan ruam yang berlangsung 7-12 hari 

setelah imunisasi dan pada umumnya berlangsung selama 1-2 hari (Ranuh dkk, 

2017). 

 

C. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) 

1. Pengertian KIPI 

Menurut (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018) KIPI 

merupakan  kejadian medik yang berhubungan dengan imunisasi berupa reaksi 

suntikan, reaksi vaksin, efek farmakologis, kesalahan prosedur, koinsiden atau 

hubungan kausal yang tidak dapat ditentukan. Menurut Komite Nasional 

Pengkajian dan Penanggulangan (KomNas-PP) KIPI, KIPI adalah semua kejadian 

sakit dan kematian yang terjadi dalam masa 1 bulan setelah imunisasi. Umumnya 

reaksi terhadap obat dan vaksin merupakan reaksi simpang (adverb events), 

merupakan kejadian lain yang bukan terjadi akibat efek langsung vaksin. Efek 

samping vaksin antara lain yanng bukan terjadi akibat efek farmakologi, efek 

samping (side-effects), interaksi obat, intoleransi, reaksi idiosinkrasi, dan reaksi 

alergi yang umumnya secara klinis sulit dibedakan.  

Efek farmakologi, efek samping, serta reaksi idiosintrasi umumnya terjadi 

karena potensial vaksin sendiri, sedangkan reaksi alergi merupakan kepekaan 

seseorang terhadap umur vaksin dengan latar belakang genetik. Kejadian yang 

bukan disebabkan efek langsung vaksin dapat terjadi karena kesalahan teknik 
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pembuatan, pengadaan, distribusi dan penyimpanan vaksin, kesalahan prosedur dan 

teknik pelaksanaan imunisasi atau hanya kejadian yang timbul secara kebetulan. 

2. Penyebab KIPI 

Vaccine Safety Comittee, Institute of Medicine (IOM) United State of 

America menyebutkan bahwa sebagian besar penyebab KIPI terjadi secara 

kebetulan saja (koinsidensi). Etiologi KIPI dikelompokkan menjadi 2 klasifikasi. 

Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan (KomNas-PP) KIPI menjelaskan 

klasifikasi tersebut yaitu klasifikasi lapangan dan klasifikasi kausalitas 

(PERMENKES RI 12, 2017). 

a. Klasifikasi lapangan 

 Komnas PP-KIPI membagi KIPI dalam lima kelompok berikut: 

1) Kesalahan prosedur atau teknik pelaksanaan 

Kesalahan prosedur tersebut sebagian besar meliputi kesalahan prosedur 

penyimpanan, pengelolaan dan tata laksana pemberian vaksin. 

2) Reaksi suntikan 

Reaksi KIPI menyangkut semua gejala klinis yang terjadi akibat trauma 

tusuk jarum suntik, baik langsung atau tidak langsung harus dicatat. Reaksi 

suntikan langsung, seperti rasa sakit, kemerahan pada tempat suntikan dan 

bengkak. Reaksi suntikan tidak langsung seperti rasa takut, mual, pusing. 

3) Induksi vaksin (reaksi vaksin) 

Reaksi vaksin yang menyebabkan adanya gejala KIPI pada dasarnya dapat 

diprediksi terlebih dahulu karena merupakan efek samping. Induksi vaksin 

terdiri dari lima jenis, yaitu: 

a) Reaksi lokal 
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Reaksi ini meliputi adanya rasa nyeri di tempat suntikan, bengkak 

disertai kemerahan di tempat suntikan, bengkak pada area suntikan 

vaksin DPT dan tetanus, minimal setelah 2 minggu BCG scar terjadi 

kemudian ulserasi dan sembuh setelah beberapa bulan. 

b) Reaksi sistemik 

Reaksi ini meliputi adanya demam (10%), kecuali DPT (hampir 

50%), iritabel, gejala sistemik, malaise. Reaksi sistemik pada MMR 

dan campak disebabkan oleh infeksi virus vaksin. Menimbulkan 

terjadi demam dan ruam, konjungtivitis (5–15%), dan lebih ringan 

dari pada infeksi campak, namun berat pada kasus imunodefisiensi.  

Pembengkakan kelenjar parotis terjadi pada Mumps, rubela 

mengalami rasa nyeri sendi (15%) dan pembengkakan limfe. Vaksin 

Oral Polio Vaccine (OPV) diare (<1%), nyeri otot dan pusing. 

c) Reaksi vaksin berat 

Reaksi ini meliputi kejang trombositopenia, Hypotonic 

Hyporesponsive Episode (HHE), persistent inconsolable screaming 

dan enselofati akibat imunisasi DPT atau campak. 

 

4) Faktor kebetulan (koinsiden) 

Indikator faktor kebetulan ini ditandai dengan ditemukannya kejadian 

yang sama pada saat bersamaan pada kelompok populasi karakteristik 

serupa, tetapi tidak mendapat imunisasi. 

5) Penyebab tidak diketahui 
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Kejadian ini terjadi apabila masalah yang dilaporkan belum dapat 

dikelompokkan dalam salah satu penyebab, maka untuk sementara 

dikategorikan ke dalam kelompok ini. Kelengkapan informasi tersebut 

akan dapat ditentukan kelompok penyebab KIPI. 

b. Klasifikasi kausalitas 

Klasifikasi kausalitas mengelompokkan KIPI menjadi 4 (empat) kelompok 

yaitu: 

1) Klasifikasi konsisten  

Klasifikasi yang namun bersifat temporal oleh karena bukti tidak cukup 

untuk menentukan hubungan kausalitas. 

2) Klasifikasi inderteminate 

Klasifikasi berbasis bukti yang ada dan dapat diarahkan pada beberapa 

kategori definitif. 

3) Klasifikasi inkonsisten 

Suatu kondisi utama atau kondisi yang disebabkan paparan terhadap 

sesuatu selain vaksin. 

4) Klasifikasi Unclassifiable 

Kejadian klinis dengan informasi yang tidak cukup untuk memungkinkan 

dilakukan penilaian dan identifikasi penyebab. 

 

3. Penanggulangan KIPI 

a. Gejala KIPI akibat vaksin  

1) Reaksi lokal ringan 
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  Dampak yang dapat timbul seperti nyeri, eritema, bengkak di area 

bekas suntikan dengan diamteter kurang dari 1 cm dan timbul kurang 

dari 48 jam setelah imunisasi. Penanggulangan yang dapat dilakukan 

yaitu dengan memberikan kompres hangat pada bekas lokasi 

penyuntikan. Nyeri yang dirasakan apabila mengganggu orang tua bisa 

memberikan parasetamol 10 mg/kg BB setiap kali pemberian. Anak 

yang berumur kurang dari 6 bulan berikan dosis 60 mg/kali setiap 

pemberian. Anak yang berumur 6 sampai 12 bulan berikan dosis 90 

mg/kali setiap pemberian (PERMENKES RI 12, 2017). 

2) Reaksi lokal berat 

  Reaksi lokal berat ditandai dengan munculnya eritema atau 

indurasi sebesar lebih dari 8 cm, nyeri, bengkak dan manifestasi 

sistemis. Penanggulangan yang dapat dilakukan yaitu dengan 

memberikan kompres hangat pada lokasi penyuntikan vaksin 

(PERMENKES RI 12, 2017). 

3) Reaksi arthus 

  Reaksi arthus ditandai dengan munculnya gejala nyeri, bengkak, 

indurasi dan edema. Tindakan yang dapat dilakukan yaitu dengan 

memberikan kompres air hangat pada bekas lokasi penyuntikan. Nyeri 

dirasakan mengganggu orang tua bisa memberikan parasetamol 10 

mg/kg BB setiap kali pemberian. Anak berumur kurang dari 6 bulan 

berikan dosis 60 mg/kali BB setiap pemberian. Anak berumur 6 sampai 

12 bulan berikan dosis 90 mg/kali BB setiap pemberian (PERMENKES 

RI 12, 2017). 
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4) Reaksi umum 

  Reaksi umum yang sering terjadi adalah demam, lesu, nyeri otot, 

nyeri kepala, dan menggigil. Tindakan yang bisa orang tua lakukan 

yaitu dengan memberikan minum berupa ASI atau susu formula dan 

menyelimuti tubuh anak (PERMENKES RI 12, 2017). 

5) Reaksi kolaps 

  Reaksi kolaps adalah gejala yang terjadi jika anak masih dalam 

keadaan sadar, namun tidak bereaksi terhadap rangsangan. 

Pemeriksaan frekuensi, amplitudo nadi serta tekanan darah tetap dalam 

batas normal. Penanggulangan yang bisa orang tua lakukan adalah 

dengan memberikan rangsangan dengan wewangian yang merangsang 

anak agar sadar. Apabila belum dapat diatasi dalam kurun waktu 30 

menit, segera rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat (PERMENKES RI 

12, 2017) 

6) Reaksi khusus 

  Reaksi khusus apabila terjadi akan mengakibatkan lumpuh layu 

yang menjalar ke atas, biasanya dimulai dari tungkai, ataksia, 

penurunan refleksi tendon, gangguan menelan dan pernafasan dan dapat 

terjadi peningkatan protein dalam cairan serebrospinal tanpa 

pleositosis. Reaksi ini terjadi antara hari ke 5 sampai dengan 6 minggu 

setelah imunisasi. Tindakan yang harus dilakukan adalah merujuk anak 

ke rumah sakit untuk perawatan dan pemeriksaan lebih lanjut 

(PERMENKES RI 12, 2017). 

7) Reaksi nyeri brakialis (neuropati pleksus brakialis) 
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  Gejala yang timbul dari reaksi nyeri brakialis yaitu nyeri dalam 

terus menerus pada daerah bahu dan lengan atas. Reaksi nyeri brakialis 

biasanya terjadi 7 jam sampai dengan 3 minggu setelah imunisasi. 

Tindakan yang bisa dilakukan yaitu dengan memberikan parasetamol 

sesuai dengan dosis yang tepat. Gejala yang timbul apabila menetap 

rujuklah ke rumah sakit untuk fisioterapi (PERMENKES RI 12, 2017). 

8) Reaksi syok anafilatis  

  Gejala reaksi syok anafilatis terjadi secara mendadak, dengan 

gejala kemerahan merata, edema, urtikaria, jantung berdebar kencang, 

tekanan darah menurun, sembab pada kelopak mata, sesak, nafas 

berbunyi, anak pingsan atau tidak sadar, dan dapat terjadi langsung 

seperti tekanan darah menurun dan pingsan tanpa didahului oleh gejala 

lain. Penanggulangan yang harus dilakukan adalah melakukan rujukan 

ke rumah sakit terdekat, lalu diberikan suntikan adrenalin 1:1.000 dosis 

0,1 – 0,3 ml melalui intramuskuler yang harus dilakukan oleh tenaga 

medis. Setelah pasien membaik dan stabil dilanjutkan dengan suntikan 

deksametason (1 ampul) secaraintravena atau intramuskuler lalu segera 

pasang infus NaCl 0,9% dan prosedur tersebut harus dilakukan oleh 

tenaga medis (PERMENKES RI 12, 2017) 

 

b. Tata laksana gejala KIPI 

1) Pembengkakan 

  Pembengkakan terjadi di sekitar daerah suntikan karena 

penyuntikan vaksin kurang dalam. Tindakan yang dapat dilakukan 

yaitu memberikan kompres hangat pada bekas lokasi suntikan 

(PERMENKES RI 12, 2017).  
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2) Sepsis 

  Sepsis mungkin dapat terjadi karena jarum suntik tidak steril. 

Gejala ini timbul 1 minggu atau lebih pasca penyuntikan. Tindakan 

yang bisa dilakukan yaitu memberikan kompres hangat pada bekas 

lokasi suntikan dan berikan parasetamol serta lakukan rujukan ke rumah 

sakit terdekat (PERMENKES RI 12, 2017) 

3) Abses dingin 

  Gejala yang muncul seperti nyeri pada area bekas suntikan yang 

terjadi karena vaksin yang disuntikkan masih dingin serta adanya 

pembengkakan dan keras. Tindakan yang bisa dilakukan yaitu dengan 

memberikan kompres hangat pada bekas lokasi penyuntikan. 

Paracetamol dengan dosis yang tepat bisa diberikan apabila nyeri 

bertambah (PERMENKES RI 12, 2017) 

4) Tetanus 

  Kejang dan dapat disertai dengan demam merupakan gejala dari 

tetanus. Tindakan yang harus dilakukan adalah merujuk ke rumah sakit 

terdekat (PERMENKES RI 12, 2017) 

 

 

5) Kelumpuhan atau kelemahan otot 

  Kelemahan otot ditandai dengan gejala bagian lengan yang 

disuntik tidak bisa digerakkan. Kesalahan daerah penyuntikan 

merupakan salah satu faktor dari munculnya gejala ini. Tindakan yang 
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bisa dilakukan adalah dengan melakukan rujukan ke rumah sakit untuk 

mendapat tindakan fisoterapi (PERMENKES RI 12, 2017). 

c. Gejala faktor penerima/pejamu 

1) Alergi 

  Gejala seperti pembengkakan bibir dan tenggorokan, sesak nafas, 

eritema, papula, terasa gatal, tekanan darah menurun akan muncul jika 

mengalami reaksi alergi.  Tindakan yang dilakukan pada KIPI ini 

adalah dengan merujuk ke fasilitas kesehatan (PERMENKES RI 12, 

2017). 

2) Faktor psikologis 

  Faktor psikologis dapat menyebabkan terjadinya KIPI, ditandai 

dengan gejala ketakutan, berteriak dan pingsan. Tindakan yang dapat 

dilakukan adalah dengan menenangkan anak kemudian memberikan 

minum teh hangat (PERMENKES RI 12, 2017) 

3) Faktor koinsiden 

  Gejala faktor koinsiden terjadi secara kebetulan bersamaan dengan 

waktu imunisasi. Gejala dapat berupa salah satu gejala KIPI tersebut di 

atas atau bentuk lain.  Penanganan yang dapat dilakukan adalah 

menyesuaikan dengan gejala yang tampak (PERMENKES RI 12, 

2017). 

D. Anak 

1. Pengertian anak 

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau 

mengalami masa pubertas. Anak merupakan aset masa depan bangsa yang harus 
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dijaga dan diperhatikan perkembangannya, karena anak merupakan penerus yang 

akan menentukan masa depan bangsa dan negara. Anak-anak yang sehat dan 

sejahtera akan menjadikan bangsa yang kuat, sejahtera dan bermartabat. Batasan 

usia anak menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengutip dari UU 

Perlindungan anak tahun 2002 yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia    18 

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.  

 Spesifikasi anak yang penulis teliti adalah anak yang berusia 0-12 bulan yang 

mendapatkan imunisasi dasar lengkap di Puskesmas IV Denpasar Selatan. 

Penelitian Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dalam karya tulis ilmiah ini 

adalah KIPI yang terjadi pada anak yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap usia 

0-12 bulan di Puskesmas IV Denpasar Selatan. 

 


