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ABSTRAK 
 

Aniek Arfiyanti S. 2008. Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Cakupan 
Imunisasi Campak di Kabupaten Tegal. Skripsi. Jurusan Ilmu 
Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri 
Semarang. Pembimbing: I. Drs. Bambang Budu R, M.Si, II. Dr. Arulita 
Ika Fibriana, M.Kes (Epid). 

Kata Kunci : Cakupan Imunisasi Campak 
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang 

berhubungan dengan cakupan imunisasi campak di Kabupaten tegal. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berhubungan 
dengan cakupan imunisasi campak di Kabupaten Tegal. 

Jenis penelitian ini adalah survey analitik dengan pendekatan case control. 
Populasi dalam penelitian ini adalah populasi kasus seluruh petugas yang cakupan 
imunisasinya tinggi. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 30 sampel. 
Dengan perbandingan 1 : 1 untuk kelompok kasus dan control, maka diperoleh 
besar sampel penelitian yaitu 30 kasus dan 30 kontrol. 

Dari hasil penelitian didapatkan hasil untuk hubungan antara keberadaan 
tenaga pelaksana imunisasi dengan cakupan imunisasi campak  (p = 0,005) dan 
OR = 5,444. Untuk hubungan antara ketersediaan vaksin dengan cakupan 
imunisasi campak (p = 0,004) dan OR = 2,429. Untuk hubungan antara motivasi 
kerja pelaksana imunisasi dengan cakupan imunisasi campak (p= 0,008) dan OR = 
2,364. Untuk hubungan antara keresedian jadwal imunisasi dengan cakupan 
imunisasi campak (p = 0,074) dan OR = 3,763. Untuk hubungan antara sistem 
pencatatan dan pelaporan di Puskesmas dengan cakupan imunisasi campak (p 
=0,031) dan OR= 2,250. Untuk hubungan antara motivasi masyarakat dalam 
imunisasi campak (p =0,008) dan OR=2,364. 

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa ada 
hubungan antara keberadaan tenaga pelaksana imunisasi,ketersediaan vaksin, 
motivasi kerja pelaksana imunisasi, sistem pencatatan dan pelaporan, motivasi 
masyarakat dalam imunisasi dengan cakupan imunisasi campak dan tidak ada 
hubungan antara ketersediaan jadwal imunisasi dengan cakupan imunisasi 
campak. Saran yang diberikan oleh peneliti yaitu bagi Dinas Kesehatan 
Kabupaten Tegal untuk meningkatkan cakupan imunisasi campak di Kabupaten 
Tegal. Bagi Puskesmas Kabupaten Tegal agar ditingkatkan kualitas pelayanan 
Puskesmas khususnya dalam hal melayani imunisasi campak sehingga motivasi 
masyarakat untuk melakukan imunisasi akan meningkat. Dan bagi peneliti lain 
untuk memfokuskan penelitian lanjutan mengenai faktor-faktor yang berhubungan 
dengan cakupan imunisasi campakdi Kabupaten Tegal dengan menggunakan 
indikator lain. 
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ABSTRACT 
 

Aniek Arfiyanti S. 2008. Factors related to Measles Immunization Coverage in 
Tegal Regency. Final Project. Department of Public Health Science, 
Faculty of Sport Science, Semarang State University. First Advisor: Drs. 
Bambang Budi R, M.Si, Second Advisor : Dr. Arulita Ika Fibriana, 
M.Kes (Epid).  

Keywords: Measles Immunization Coverage 
 

Problems studied in this research were factors related to measles 
immunization coverage in Tegal regency. The purpose of the reseach was to 
identify what factors related to measles immunization coverage in Tegal Regency.  

The research is analytic survey one using case control approach. The 
cases populations were population in all Health Centrec (Puskesmas) whose 
immunization coverage was low whereas control populations were all Public 
Health Centrec (Puskesmas) whose immunization coverage was high. Taken 
samples were 30 samples. Using comparison of 1:1 for case and control group, it 
found that the numbers of research samples were 30 cases and 30 control.  

Based on research result, it showed that the relation between  
availability of immunization  organizer and measles immunization coverage was 
(p=0.005) and OR = 5.444. The relation between vaccine availability and measles 
immunization coverage found (p=0.004) and OR = 2.429. The relation between 
working motivation and measles immunization coverage found (p=0.008) and OR 
= 2.346. The relation between immunization schedule availability and measles 
immunization coverage found that (p=0.074) and OR = 3.763. The relation 
between recording and reporting system toward measles immunization coverage 
found (p=0.031) and OR = 2.364. 

Based on research result and discussion, it can be concluded that there 
was association between the availability of immunization organizers and measles 
immunization coverage, between vaccine availability and measles immunization 
coverage, between working motivation and measles immunization coverage, 
between immunization schedule availability and measles immunization coverage, 
between recording and reporting system toward measles immunization coverage. 
A suggestion given to Health Department (Dinas Kesehatan) of Tegal is that they 
should develop their immunization coverage in Tegal Regency. For Public Health 
Centre of Tegal, they are expected to improve their services especially in giving 
measles immunization in Tegal Regency that public’s motivation in performing 
immunisation improves. And for the further researchers, they are expected to 
focus their research to factors related to measles immunization coverage in Tegal 
Regency using other indicators.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Imunisasi bertujuan untuk menimbulkan dan meningkatkan 

kekebalan seseorang terhadap penyakit infeksi. Penyakit infeksi yang dahulu 

masih menjadi masalah besar bagi negara maju saat ini telah dapat ditekan 

serendah-rendahnya. Namun bagi negara berkembang penyakit infeksi masih 

menjadi masalah utama. Indonesia saat ini dalam masa transisi, di satu pihak 

penyakit infeksi masih menjadi masalah utama dan merupakan penyebab 

kematian yang tinggi sedangkan di lain pihak penyakit non infeksi sudah 

menunjukkan peningkatan dan mulai menjadi masalah yang sulit untuk 

dipecahkan. 

Pemberian imunisasi pada bayi dan anak tidak hanya memberikan 

pencegahan tetapi juga memberikan dampak yang jauh lebih luas karena 

akan mencegah terjadinya penularan yang lebih banyak. Dengan 

peningkatan imunisasi dijadikan sebagai salah satu program pemerintah 

dalam pencegahan penyakit. 

Program imunisasi dikatakan efektif atau bisa memberikan dampak 

penurunan penyakit apabila cakupan tinggi dan mutu pelayanannya terjaga 

sesuai standar termasuk penanganan rantai dingin. Strategi operasional 

pencapaian cakupan tinggi dan merata itu berupa pencapaian UCI (Universal 

Child Imunization). Bayi dengan status imunisasi tidak lengkap di desa yang 

tidak mencapai UCI dapat menimbulkan peluang meningkatnya kejadian 
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luar biasa suatu penyakit yang dapat dicegah dengan imuniasi 

(PD3I).(Budioro. B, 2001:30) 

Cakupan imunisasi campak di Kabupaten Tegal mengalami 

penurunan dari 75 % (2005) menjadi 55 % (2006), sedangkan cakupan tinggi 

apabila cakupan pada suatu daerah lebih dari 80 %. Hal ini berarti bahwa 

target imunisasi di Kabupaten Tegal adalah 80 %. Sementara itu puskesmas 

yang tidak memenuhi UCI sejumlah 13 puskesmas atau 56,52 % dari 23 

puskesmas yang ada di Kabupaten Tegal. (Profil Kesehatan Kabupaten 

Tegal) 

Keberhasilan program imunisasi dalam mewujudkan cakupan 

imunisasi yang tinggi ditentukan oleh 2 (dua) aspek. Aspek pertama 

menyangkut teknis dan organisasi pelayanan kesehatan seperti potensi 

vaksin, kepastian pelayanan imunisasi dalam hal tempat dan waktu yang 

mudah dijangkau sasaran, keberadaan tenaga pelaksanaan, motivasi kerja, 

sistem pencatatan dan pelaporan, evaluasi pelaksanaan, supervisi dinas 

kesehatan kabupaten dan motivasi masyarakat dalam imunisasi. Aspek 

kedua menyangkut penerimaan masyarakat terhadap pelayanan imunisasi 

yang telah tersedia dalam program imunisasi kebutuhan akan pengelola 

logistik dan tenaga sebagai unsur mutlak sangat menentukan dalam 

pencapaian cakupan. Selain peran serta masyarakat (ibu bayi sebagai sasaran 

imunisasi ) dan di samping ada faktor lain seperti kapercayaan, adat istiadat 

dan budaya. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah tersebut dapat diidentifikasikan 

permasalahan yaitu pencapaian UCI tahun 2006 di Kabupaten Tegal 

mengalami penurunan mengalami penurunan dari 75 % (2005) menjadi 55 % 

(2006), sedangkan cakupan tinggi apabila cakupan pada suatu daerah lebih 

dari 80 %.  

 Dengan memperhatikan latar belakang masalah tersebut maka dapat 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Adakah hubungan antara keberadaan tenaga pelaksanaan imunisasi di 

puskesmas dengan cakupan imunisasi campak di Kabupaten Tegal ? 

2. Adakah hubungan antara ketersediaan vaksin dengan cakupan imunisasi 

campak di Kabupaten Tegal ? 

3. Adakah hubungan antara motivasi kerja tenaga pelaksana dengan 

cakupan imunisasi campak di Kabupaten Tegal ? 

4. Adakah hubungan antara ketersediaan jadwal imunisasi dengan cakupan 

imunisasi campak di Kabupaten Tegal ? 

5. Adakah hubungan antara sistem pencatatan dan pelaporan dengan 

cakupan imunisasi campak di Kabupaten Tegal ? 

6. Adakah hubungan antara evaluasi pelaksanaan imunisasi campak di 

puskesmas dengan cakupan imunisasi campak di Kabupaten Tegal ? 

7. Adakah hubungan antara supervisi Dinas Kesehatan Kabupaten terhadap 

pelaksanaan imunisasi dengan cakupan imunisasi campak di Kabupaten 

Tegal ? 
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8. Adakah hubungan antara motivasi masyarakat dalam imunisasi dengan 

cakupan imunisasi campak di Kabupaten Tegal ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Secara umum penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui 

faktor-faktor yang berhubungan dengan cakupan imunisasi campak di 

Kabupaten Tegal. 

1.3.2 Tujuan Khusus  

Beberapa tujuan khusus yang hendak dicapai dalam pelaksanaan 

penelitian ini antara lain : 

1. Untuk mengetahui hubungan antara keberadaan tenaga pelaksanaan 

imunisasi di puskesmas dengan cakupan imunisasi campak di 

Kabupaten Tegal. 

2. Untuk mengetahui hubungan antara ketersediaan vaksin dengan 

cakupan imunisasi campak di Kabupaten Tegal. 

3. Untuk mengetahui hubungan antara motivasi kerja tenaga pelaksana 

imunisasi dengan cakupan imunisasi campak di Kabupaten Tegal. 

4. Untuk mengetahui hubungan antara ketersediaan jadwal imunisasi 

dengan cakupan imunisasi campak di Kabupaten Tegal. 

5. Untuk mengetahui hubungan antara sistem pencatatan dan pelaporan 

dengan cakupan imunisasi campak di Kabupaten Tegal. 



 

 

5

6. Untuk mengetahui hubungan antara evaluasi pelaksanaan imunisasi 

campak di puskesmas dengan cakupan imunisasi campak di Kabupaten 

Tegal. 

7. Untuk mengetahui hubungan antara supervisi Dinas Kesehatan 

Kabupaten terhadap pelaksanaan imunisasi dengan cakupan imunisasi 

campak di Kabupaten Tegal. 

8. Untuk mengetahui hubungan antara motivasi masyarakat dalam 

imunisasi dengan cakupan imunisasi campak di Kabupaten Tegal.  

1.4 Manfaat Hasil Penelitian 

1.4.1 Bagi Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan 

cakupan imunisasi campak. 

1.4.2 Bagi Dinas kesehatan Kabupaten Tegal 

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan, informasi dan 

pengetahuan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal.  

1.4.3 Bagi Masyarakat 

Sebagai informasi dan menambah pengetahuan tentang cakupan imunisasi 

campak dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya.  

1.5 Keaslian Penelitian 

Dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terdapat perbedaan 

dengan penelitian ini, perbedaan tersebut yaitu tempat dan waktu penelitian, 

populasi serta variabel (tabel 1.1). 
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Tabel 1.1.  Keaslian Penelitian 

No. Judul 
Penelitian 

Nama 
Penelitian 

Tahun dan 
Tempat 

Penelitian 

Rancangan 
Penelitian 

Variabel 
Penelitian Hasil Penelitian 

1.  
 

Hubungan 
antara 
Cakupan 
Imunisasi 
dengan 
Status 
Imunisasi 
Pada Balita 
di Wilayah 
Kerja 
Puskesmas 
Kroya 
Kabupaten 
Cilacap 
Tahun 2000 
 

 
Sri 
Suheni 
 

2000, di 
wilayah 
kerja 
Puskesmas 
Kroya 
Kabupaten 
Cilacap 
 

Penelitian 
case 
control 
 

Variabel Bebas: 
• Pendapatan 
• Pengetahuan  
• Motivasi 

Masyarakat 
•  Motivasi    

Petugas 
• Kelengkapan 

vaksin 
 
Variabel 
Terikat: 
• Cakupan 

imunisasi 
 

Ada hubungan antara 
pendapatan dengan 
status imunisasi pada 
balita.(X2=27,19 
P=0,00001 OR=9,4) 
Ada hubungan antara 
pengetahuan dengan 
status imunisasi pada 
balita.(P=OR=7,3) 
Ada hubungan antara 
motivasi masyarakat 
dengan status 
imunisasi pada 
balita.(X2=33,83 
P=0,0001 OR=10,2) 
Ada hubungan antara 
motivasi petugas 
dengan status 
imunisasi pada 
balita.(X2=30,43 
P=0,0001 OR=10,2) 
Ada hubungan antara 
kelengkapan vaksin 
dengan status 
imunisasi pada 
balita.(P=0,009 
OR=4,04) 

2. 
 

Analisis 
faktor resiko 
yang terjadi 
pada 
Cakupan 
Imunisasi 
DPT Pada 
Balita di 
Kabupaten 
Boyolali 
Tahun 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kristira 2002, di 
Kabupaten 
Boyolali 
 

Penelitian 
case 
control 
 

Variabel Bebas  
• Status 

imunisasi 
• Kelengkapan 

alat 
• Pendidikan 

 
Variabel 
Terikat : 
• Cakupan 

imunisasi 
 

Ada hubungan antara 
status imunisasi 
dengan cakupan 
imunisasi DPT pada 
balita.(X2=0,132 
P=0,176 C=0,045) 
 
Ada hubungan antara 
kelengkapan alat 
dengan cakupan 
imunisasi DPT pada 
balita.(X2=4,568 
P=0,031 C=0,257) 
 
 
Ada hubungan antara 
pandidikan dengan 
cakupan imunisasi 
DPT pada 
balita(X2=1,709 
P=0,425 C=0,159). 



 

 

7

3. 
 

Faktor yang 
berhubungan 
Terhadap 
Cakupan 
Imunisasi 
pada Balita 
di Wilayah 
Puskesmas 
Ngaringan 
Kabupaten 
Grobogan 
Tahun 2003 
 

Saefudin 2003, di 
wilayah 
Kerja 
Puskesmas 
Ngaringan 
Kabupaten 
Grobogan 
 

Penelitian 
case 
control 
 

Variabel Bebas: 
• Pekerjaan 

ibu 
• Motivasi 

Petugas 
• Kelengkapan 

Alat 
 
Variabel 
Terikat: 
•    Cakupan 

Imunisasi  
 

Ada hubungan antara 
pekerjaan ibu dengan 
cakupan imunisasi 
pada 
balita.(X2=6,445 
P=0,012 C=0,305) 
Ada hubungan antara 
motivasi petugas 
dengan cakupan 
imunisasi pada 
balita.(X28,683 
P=0,003 C=0,348) 
Ada hubungan antara 
kelengkapan alat 
dengan cakupan 
imunisasi pada 
balita.(X2=11,622 
P=0,003 C=0,395) 

 

1.6 Ruang Lingkup Masalah 

1.6.1 Ruang Lingkup Tempat 

Tempat penelitian ini adalah di Kabupaten Tegal. 

1.6.2 Ruang Lingkup Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan April 2008 – Februari 2009 

1.6.3 Ruang Lingkup Materi 

Ruang lingkup materi tentang Epidemiologi, Ilmu Perilaku dan Imunisasi 

Campak 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Penyakit Campak 

Penyakit campak adalah termasuk dalam kategori penyakit akut yang 

mudah menular dan disebabkan oleh virus campak yang termasuk golongan 

paramyxouiridae. Penyakit campak merupakan penyakit akut yang menular 

dan dapat menyerang pada hampir semua anak. Virus campak yang berasal 

dari sekresi hidung dan tenggorokan akan keluar dari penderita pada saat 

bersin, batuk, dan bernafas dan menular ke orang lain melalui saluran 

pernafasan.  

Campak mulai ditularkan 1 – 3 hari sebelum panas dan batuk timbul 

serta penularannya menurun akan secara cepat segera setelah 

ditimbulkannya rash. Masa inkubasi campak dibutuhkan waktu antara 

delapan sampai dengan seratus tigapuluh hari. 

2.1.2 Karakteristik Penyakit Campak 

Penyakit campak dapat menyerang semua anak-anak yang tidak 

kebal. Di negara berkembang menyerang anak-anak usia di bawah 2 tahun 

sedangkan di negara maju sering menyerang anak-anak prasekolah. Di 

daerah dengan kepadatan penduduknya tinggi penyakit ini bisa bersifat 

endemik, sedangkan di daerah dengan kepadatan penduduk yang rendah 

sering terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Sudrajat Suraatmaja 1995:36). 
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Pada anak-anak dengan gizi baik, penyakit ini jarang menyebabkan 

kematian. Sebaliknya pada anak-anak golongan gizi buruk, penyakit ini 

sering menyebabkan kematian karena terjadi penyakit radang paru-paru 

(Sudrajat Suraatmaja 1995:36). 

2.1.2.1 Penyebab Campak 

Penyakit campak adalah suatu penyakit akut dan sangat 

menular. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus campak 

(Sudrajat Suraatmaja 1995:36). 

2.1.2.2  Penularan Campak 

Penularan terjadi melalui udara secara “percikan” yang 

berasal dari sekret hidung dan tenggorokan penderita. Penyakit 

campak sangat menular, masa penularan sudah terjadi sebelum 

gejala yang khas berupa ruam-ruam pada kulit timbul sampai lebih 

kurang 7 hari setelah timbulnya ruam-ruam pada kulit. Cara 

penularan campak adalah melalui droplet atau percikan lendir saat 

batuk, kontak langsung dengan cairan lendir hidung dan mulut dari 

orang yang terinfeksi (Sudrajat Suraatmaja 1995:35). 

2.1.2.3 Masa Inkubasi Campak 

Rata-rata 10 hari, bervariasi 7-18 hari mulai terpapar sampai 

timbul demam, pada umumnya 14 hari sampai timbul rash 

(Sudrajat Suraatmaja 1995:35). 
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2.1.2.4 Gambaran Klinis Campak 

Gejala yang timbul menyerupai penyakit influenza seperti 

panas, batuk, pilek serta peradangan pada mata selama 3-7 hari. 

Kemudian timbul ruam-ruam pada kulit mulai dari leher atau 

belakang telinga yang selanjutnya menyebar ke seluruh tubuh yang 

berlangsung selama 4-6 hari (Sudrajat Suraatmaja 1995:35). 

2.1.2.5 Gejala dan Tanda-tanda Penyakit Campak 

Ada 3 gejala dan tanda-tanda penyakit campak antara lain 

stadium kataral, stadium erupsi dan stadium konvalensi. 

Stadium kataral dengan gejala panas, lesu, batuk, takut 

cahaya, mata merah, hidung mampet mendadak. Stadium erupsi 

dengan gejala coriza dan batuk bertambah. Timbul titik merah di 

langit-langit mulut, bercak koplik, kemerahan yang dimulai dari 

belakang telinga dan atas lateral tengguk sepanjang rambut 

menjalar ke muka. Suhu badan semakin tinggi, bibir pecah-pecah, 

mata merah dan berair. Kadang ada pendarahan ringan pada kulit, 

muka, hidung, saluran pencernaan. Sedangkan pada stadium 

konvalensi memiliki gejala erupsi berkurang, timbul 

hiperpigmentasi, radang kulit bersisik (Dinas Kesehatan Propinsi 

Jawa Tengah 2005:89). 

2.1.2.6 Pencegahan Penyakit Campak 

Penyakit Campak dapat dicegah dengan imunisasi campak di 

daerah sekitar lokasi Kejadian Luar Biasa (KLB), meningkatkan 
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gizi penderita, mencegah kontak dengan penderita, menutup hidung 

dan mulut saat penderita bersin ( Dinas Kesehatan Propinsi Jawa 

Tengah 2005:89). 

2.1.3 Aspek Imunologi Imunisasi 

2.1.3.1 Imunisasi  

Imunisasi adalah salah satu bentuk intervensi kesehatan 

yang sangat efektif dalam upaya menurunkan angka kematian bayi 

dan balita. Imunisasi merupakan suatu cara untuk meningkatkan 

kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu antigen, sehingga 

bila ia kelak terpajan pada antigen yang serupa tidak terjadi 

penyakit (I.G.N. Ranuh, dkk. 2005:7). 

Menurut cara diperolehnya zat anti kekebalan dibagi dalam : 

1. Kekebalan Aktif 

Kekebalan aktif yaitu kekebalan yang diperoleh di mana 

tubuh orang tersebut aktif membuat zat anti sendiri. Kekebalan 

aktif dibagi menjadi dua yaitu: kekebalan aktif alami dan 

kekebalan pasif sengaja. 

Kekebalan aktif alami orang itu menjadi kebal setelah 

menderita penyakit sedangkan kekebalan pasif disengaja yaitu 

kekebalan yang diperoleh setelah orang mendapatkan 

vaksinasi. 
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2. Kekebalan Pasif 

Kekebalan pasif yaitu kekebalan yang diperoleh karena 

orang tersebut mendapatkan zat anti dari luar. Kekebalan pasif 

dibagi menjadi dua yaitu : kekebalan pasif yang diturunkan dan 

kekebalan pasif sengaja. 

Kekebalan pasif diturunkan yaitu kekebalan pada bayi 

karena mendapatkan zat anti yang diturunkan dari ibunya 

melalui plasenta masuk ke dalam darah bayi. Kekebalan pasif 

disengaja yaitu kekebalan yang diperoleh seseorang karena 

orang itu diperoleh zat anti dari luar (Indah Entjang 2000:37-

38). 

2.1.3.2 Respon Imun 

Respon Imun adalah respon tubuh berupa satuan urutan 

kejadian yang kompleks terhadap antigen untuk mengeliminasi 

antigen tersebut. Dikenal dua macam pertahanan tubuh yaitu : 

1. Mekanisme pertahanan nonspesifik disebut juga nonadaptif 

artinya tidak ditujukan hanya untuk satu macam antigen, tetapi 

untuk berbagai macam antigen. 

2. Mekanisme pertahanan tubuh spesifik atau komponen adaptif 

ditujukan khusus terhadap satu jenis antigen, terbentuknya 

antibody lebih cepat dan lebih banyak pada pemberian antigen 

berikutnya, hal ini disebabkan telah terbentuknya sel memori 

pada pengenalan antigen pertama kali. 
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2.1.3.3  Vaksin Campak 

Imunisasi campak diberikan untuk mendapatkan kekebalan 

terhadap penyakit campak secara aktif. Vaksin campak 

mengandung virus campak hidup yang telah dilemahkan. 

Vaksin campak yang beredar di Indonesia dapat diperoleh 

dalam bentuk kemasan kering tunggal atau dalam kemasan kering 

dikombinasikan dengan vaksin gondong (Campak Jerman) (A.H. 

Markum 2002:26). 

Untuk menentukan minimal pemberian imunisasi dan 

jadwal imunisasi ada 2 hal yang perlu diperhatikan yaitu : 

1. Distribusi umur mengenai anak yang terserang kematiannya. 

2. Respon imunologis sehubungan dengan adanya kekebalan 

bawaan. 

Di Indonesia penyakit ini sering menyerang bayi atau anak 

kecil, imunisasi dianjurkan diberikan pada umur 12-15 bulan 

(Sudrajat Suraatmaja 1995:39). 

1) Reduksi Campak  

Reduksi campak ditentukan oleh jumlah kasus dan 

kematian campak yaitu penurunan 90% kasus dan 90% 

kematian akibat campak dibandingkan dengan keadaan sebelum 

program imunisasi campak melalui kendala yang timbul dalam 

reduksi campak 
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Strategi yang disusun oleh Departemen Kesehatan dan 

Kesejahteraan Sosial adalah : 

 

1. Cakupan imunisasi rutin minimal >90%. 

2. Upaya akselerasi dengan memberikan imunisasi pada anak 

usia 9 bulan sampai 5 tahun di daerah kumuh perkotaan 

atau daerah kantung cakupan. 

3. Mengadakan sweeping di desa dengan cakupan rendah. 

Kegiatan sweeping diperlukan untuk membantu puskesmas 

dalam rangka meratakan cakupan imunisasi di tingkat desa. 

4. Melakukan ring vaksinasi pada setiap KLB campak pada 

sekitar desa KLB dengan sasaran umum 9 bulan- 5 tahun. 

5. Melakukan catch-up campaign pada anak sekolah tingkat 

dasar di seluruh Indonesia, dalam pelaksanaan dilakukan 

bertahap. 

2) Cakupan Imunisasi 

Target UCI (Universal Child Imunization) 80-80-80 

merupakan tujuan antara yang berarti cakupan imunisasi untuk 

BCG, DPT, campak dan hepatitis B harus 90% baik di tingkat 

nasional, propinsi dan kabupaten bahkan di setiap desa.. 

2.1.3.4  Menentukan Jumlah Sasaran 

Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat 

penting karena menjadi dasar/perencanaan sampai evaluasi 
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program. Sumber data dapat bermacam-macam namun untuk 

keperluan pembinaan kebijakan diambil untuk mengambil data dan 

sumber tertentu yaitu melalui BPS. Berikut ini cara menghitung 

jumlah sasaran bayi. Sasaran imunisasi dasar adalah semua bayi 

dihitung dengan rumus : 

1. Nasional : CBR nas ( % x jumlah penduduk Nasional) 

2. Propinsi : CBR pus (% x jumlah penduduk Propinsi) 

3. Kabupaten  : CBR prof (% x jumlah penduduk 

Kabupaten) 

4. Kecamatan : CBR prof (% x jumlah penduduk 

Kecamatan) 

5. Desa  : CBR prof (% x jumlah penduduk Desa) 

2.1.3.5  Standar Program Imunisasi 

1. Logistik/peralatan 

Setiap obat yang berasal dari bahan biologik harus 

dilindungi terhadap sinar matahari, panas, suhu beku termasuk 

juga vaksin. Untuk sarana rantai vaksin dibuat secara khusus 

menjaga potensi vaksin. Pada tabel dibawah ini dapat dilihat 

kebutuhan dan daya tahan dari sarana penyimpanandan 

pembawa vaksin. 
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Tabel 
Kebutuhan dan Daya Tahan Sarana Penyimpanan dan Pembawa 

No Jenis Kebutuhan Daya Tahan 
1. Lemari Es 1 buah 10 tahun 
2. Vaccine Carrier 3-5 buah 4 tahun 
3. Thermos + 4 buah Cold Pack Sejumlah tim lapangan 4 tahun 
4. Cold Box 1 buah 5 tahun 
5. Freeze Tag Sejumlah tim lapangan  

 

2. Standar tenaga 

Tenaga pelaksana di tingkat Puskesmas sebagai 

vaksinator adalah tenaga perawat atau bidang yang telah 

mengikuti pelatihan menggunakan modul pelatihan tenaga 

imunisasi, bertugas : memberikan pelayanan imunisasi. 

Pengelolaan program imunitas adalah tenaga vaksinator 

atau yang telah dilatih untuk mengikuti pelatihan menggunakan 

modul latihan yang bertugas membuat perencanaan vaksin dan 

logistik lain, mengatur jadwal pelayanan imunisasi, mengecek 

catatan pelayanan imunisasi dan membuat laporan. 

3. Jadwal imunisasi  

Jadwal Pemberian Imunisasi pada Bayi  
Dengan DPT dan HB dalam bentuk Terpisah, Bayi Lahir di Rumah 

 
Umur Vaksin Tempat 

Bayi lahir di rumah :   
0 bulan HB 1 Rumah 
1 bulan BCG, Polio1 Posyandu* 
2 bulan DPT 1, HB2, Polio2 Posyandu* 
3 bulan DPT 2, HB3, Polio3 Posyandu* 
4 bulan DPT 3, Polio4 Posyandu* 
9 bulan Campak Posyandu* 
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Jadwal Imunisasi Pada Bayi 
Dengan Menggunakan Vaksin DPT dan HB  

dalam Bentuk Terpisah, Bayi Lahir di RS/RB/Bidan Praktek 
 

Umur Vaksin Tempat 
0 bulan HB1, Polio1, BCG RS/RB/Bidan 
2 bulan DPT1, HB2, Polio2 RS/RB/Bidan# 

3 bulan DPT2, HB3,Polio3 RS/RB/Bidan# 

4 bulan DPT3, Polio4 RS/RB/Bidan# 

9 bulan Campak RS/RB/Bidan# 

Sumber : Dinas Kesehtan Propinsi Jawa Tengah (2005:17) 

Keterangan : 

*  : atau tempat pelayanan lain 

#  : atau posyandu 

 

Jadwal Pemberian Imunisasi pada Bayi  
dengan Menggunakan Vaksin DPT dan HB dalam Bentuk Terpisah,  

Menurut Frekuensi dan Selang Waktu dan Umur Pemberian. 
 

Vaksin Pemberian    
Imunisasi 

Selang Waktu 
Pemberian 
Minimal 

Umur Keterangan 

BCG 1x - 0-11 Bulan  

DPT 3x 
(DPT 1,2,3) 4 Minggu 2-11 Bulan  

Polio 
4x 

(Polio 
1,2,3,4) 

4 Minggu 0-11 Bulan 
 

Campak 1x - 9-11 Bulan  
Hepatitis B 3x 

(Hepatitis  
1,2,3) 

4 Minggu 0-11 Bulan Untuk bayi lahir di 
RS/Pusk/RB/Ruma
h oleh Nakes 
Pelaksana HB 
segera diberikan 
dalam 24 jam 
pertama kelahiran, 
vaksin BCG, Polio. 
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Jadwal Pemberian Imunisasi pada Bayi 
dengan Menggunakan Vaksin DPT dan HB Kombo Bayi Lahir di Rumah 

 
Umur Vaksin Tempat 

Bayi lahir di rumah :   
0 bulan HB1 Rumah 
1 bulan BCG, Polio1 Posyandu* 
2 bulan DPT/HB kombo1, Polio2 Posyandu* 
3 bulan DPT/HB kombo2, Polio3 Posyandu* 
4 bulan DPT/HB kombo3, Polio4 Posyandu* 
9 bulan Campak Posyandu* 

 

 

Jadwal Pemberian Imunisasi pada Bayi 
dengan Menggunakan Vaksin DPT/HB Kombo  

Bayi Lahir di RS/PB/Bidan Praktek 
 

Umur Vaksin Tempat 
0 bulan HB1, Polio1, BCG RS/RB/Bidan 
2 bulan DPT/HB kombo1, Polio2 RS/RB/Bidan# 

3 bulan DPT/HB kombo2, Polio3 RS/RB/Bidan# 

4 bulan DPT/HB kombo3, Polio4 RS/RB/Bidan# 

9 bulan Campak RS/RB/Bidan# 

Sumber : Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah (2005:18) 

Keterangan : 

* : atau tempat pelayanan lain 

# : atau posyandu 

 
 

4. Pencatatan dan Pelaporan Hasil Imunisasi 

Pencatatan dan pelaporan dalam manajemen program 

imunisasi memegang peranan penting dan sangat menentukan. 

Selain menunjang pelayanan imunisasi juga menjadi dasar 

untuk membuat perencanaan maupun evaluasi perihal yang 
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harus dicatat adalah hasil cakupan imunisasi, stok vaksin, dan 

logistik. 

Dalam menghitung persen cakupan, yang dihitung 

hanya pemberian vaksinasi pada kelompok sasaran dan 

periode yang dipakai dalam tahun anggaran mulai dari 1 

Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun tersebut. 

Pencatatan bayi di tingkat posyandu adalah sumber dari 

format PKK yang diisi oleh kader yang disimpan di posyandu. 

Petugas mengkomplikasikan data tersebut ke dalam buku 

pencatatan hasil vaksinasi desa. Hasil vaksinasi yang diberikan 

pada hari itu dicatat di KMS. 

Hasil kegiatan vaksinasi di lapangan direkap di buku 

pencatatan vaksinasi puskesmas. Hasil kegiatan vaksinasi di 

komponen statis dicatat untuk sementara di buku bantu, pada 

akhir bulan direkap sesuai dengan desa sasaran, laporan hasil 

vaksinasi di balai pengobatan swasta dicatat pada bulan yang 

sesuai. 

Hasil dari kegiatan laporan dibuat grafik PWS 

(Pemantauan Wilayah Setempat) per desa atau per wilayah 

kerja bulan lalu di Puskesmas, PWS yang dibuat adalah 

campak, hasil PWS ini diinformasikan pada rapat bulanan 

serta dikirim ke kantor kecamatan. 
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Keluar masuknya vaksin terinci menurut jumlah, no 

batch, dan tanggal kadaluarsa harus dicatat dalam satu stock. 

Sisa atau stock vaksin harus selalu dihitung pada setiap kali 

penerimaan dan pengeluaran vaksin. Masing-masing jenis 

vaksin mempunyai kartu stok tersendiri demikian juga keluar 

masuknya barang lainnya harus dicatat juga. 

 5. Penyimpanan Vaksin 

Agar vaksin potent sewaktu diberikan kepada sasaran 

maka vaksin harus disimpan pada suhu yang sesuai selama 

periode waktu penyimpanan yang telah ditentukan untuk 

masing-masing tingkat. Suhu dicatat 2 kali sehari pada grafik 

suhu pagi dan menjelang pulang siang atau sore hari. 

Susunan vaksin di dalam lemari es puskesmas 

hendaknya diatur sebagai berikut : 

a.  Vaksin campak, polio dan BCG ditempatkan di dekat 

freezer atau tempat penyimpan es. 

b.  Jangan meletakkan vaksin di pintu lemari. 

c. Rak di pintu lemari es tidak boleh diisi botol air untuk 

mempertahankan suhu tubuh. 

d. Tidak dibenarkan menempatkan vaksin yang sudah dibuka 

maupun vaksin yang telah kadaluarsa. 

 

 



 

 

21

2.1.4 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Cakupan Imunisasi Campak 

Sampai saat ini teori tentang derajat kesehatan masyarakat yang 

disebut sebagai psychosocialmatic health well being yang masih relevan 

adalah teori Glum (1972). Menurut Glum derajat kesehatan masyarakat 

merupakan resultante dari 4 faktor, lingkungan, perilaku yang dihubungkan 

dengan ecological balance, keturunan yang dipengaruhi oleh populasi, 

distribusi penduduk. Dari ke 4 faktor tersebut lingkungan dan perilaku 

merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap tinggi 

rendahnya derajat kesehatan masyarakat. 

Menurut Gibson (1987) secara teoritis ada 3 variabel yang 

mempengaruhi hasil kerja yaitu variabel individu, organisasi, dan psikologi. 

2.1.4.1 Petugas imunisasi 

Menurut teori Gibson (1987) variabel individu mempunyai 

pengaruh terhadap kinerja. Variabel individu ini ada dua bagian 

yaitu internal faktor yang terdiri karakteristik individu dan 

psikologi dan eksternal faktor yang termasuk dalam kriteria 

individu adalah umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pelatihan, 

lama kerja dan pengetahuan. Sedangkan supervisi memiliki 

pengaruh langsung terhadap karakteristik individu. Internal faktor 

yang kedua adalah kelompok psikologi antara lain persepsi 

kepribadian dan motivasi. 
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Karakteristik petugas antara lain : 

1. Umur 

Semakin tua umur seseorang cenderung lebih mapan 

dengan pekerjaan-pekerjaan mereka,. Ada sejumlah alasan 

yang melatarbelakangi seperti pengharapan-pengharapan 

yang lebih baik terhadap situasi kerja karena mereka lebih 

pengalaman. Seseorang yang lebih muda dilain pihak 

cenderung kurang penyesuaian dan pengalaman. 

2.  Jenis kelamin 

Slye (1991) mengemukakan tentang penelitian 

kinerja dokter dirumah sakit bahwa walaupun dokter wanita 

bekerja lebih sedikit perminggu dibandingkan dokter pria, 

produktivitas total mereka dalam hal pelayanan pasien 

secara langsung tidak kurang dari dokter pria. Akan tetapi 

juga menyebutkan bahwa dokter wanita menghabiskan 

proposi total kerja mereka dalam pelayanan pasien secara 

langsung dan memeriksa lebih banyak pasien dibandingkan 

dokter pria. 

3.  Tingkat pendidikan 

Akan mempengaruhi tinggat intelektualitas 

seseorang dan kemudahanya untuk memahami informasi, 

menelaah dan melakukan suatu tindakan. Tingkat 

pendidikan diukur melalui jenjang pendidikan terakhir yang 
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pernah ditempuh. Pendidikan formal yang kita kenal 

dengan pendidikan sekolah ialah pendidikan yang diperoleh 

seseorang disekolah secara teratur, sistematis.  

4.  Pelatihan 

Petugas yang baru saja ditunjuk untuk melakukan 

suatu jenis kegiatan jarang secara tepat sesuai kebutuhan, 

mereka harus dilatih agar dapat melaksanakan pekerjaan 

dengan efektif. 

5.  Lama bekerja 

Tenggang waktu seseorang melaksanakan suatu 

pekerjaan tertentu akan memiliki implikasi antara lain 

orang yang melaksanakan pekerjaan belum lama 

mempunyai implikasi belum mengenal dan menghayati 

pekerjaan yang diembannya. Berdasarkan pertimbangan 

tersebut disarankan jangka waktunya 4-8 tahun. 

6. Supervisi 

Supervisi selain merupakan monitoring langsung yang 

merupakan kegiatan lanjutan pelatihan. Melalui supervisi 

dapat diketahui bagaimana petugas yang sudah dilatih 

tersebut menerapkan semua pengetahuan dan ketrampilannya. 

Selain itu supervisi dapat merupakan suatu proses pendidikan 

dan pelatihan berkelanjutan dalam bentuk on the job training.  

Supervisi harus dilaksanakan pada setiap tingkatan dan di 
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semua pelaksana, karena dimanapun petugas bekerja akan 

tetap memerlukan bantuan untuk mengatasi masalah dan 

kesulitan yang mereka temukan. Suatu umpan balik tentang 

penampilan kerja mereka harus selalu diberikan untuk 

meningkatkan kinerja petugas. Sedangkan supervisi yang baik 

bila memenuhi unsur-unsur frekuensi, hal yang akan dilihat 

dan pemecahan masalah : 

a. Frekuensi  

Supervisi harus dilakukan secara rutin, teratur dan 

terencana. Supervisi ke puskesmas harus dilakukan 

sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Melakukan review 

data pendukung, laporan dan temuan pada supervisi perlu 

untuk dievaluasi pada saat kunjungan berikutnya. Petugas 

yang akan disupervisi perlu diberitahu. 

b. Hal-hal yang akan dilihat 

Supervisi pada petugas imunisasi dengan menggunakan 

daftar tilik. Berisi antara lain : 

1) Pengelolaan pemantau wilayah setempat di 

puskesmas. 

2)  Analisa dan tindak lanjut PWS di puskesmas. 

3)  Pencatatan dan pelaporan. 

4)  Peralatan imunisasi di puskesmas. 
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c. Pemecahan masalah  

Masalah diperoleh dari check list yang telah ditanyakan 

pada petugas imunisasi yaitu yang dijawab “tidak” pada 

check list, masalah yang menjadi prioritas utama adalah 

masalah yang mungkin bisa lebih mudah dipecahkan. 

Masalah ada 2 yaitu pada saat itu bisa diselesaikan pada 

saat supervisi. Masalah ini dicatat untuk diselesaikan pada 

tingkat di atasnya.  

7. Motivasi 

Motivasi adalah suatu kondisi internal, kejiwaan dan 

mental manusia seperti aneka keinginan, harapan, kebutuhan, 

dorongan dan kesukaran yang mendorong individu untuk 

berperilaku kerja untuk mencapai kepuasan atau mengurangi 

ketidakseimbangan. Dengan demikian motivasi sebagai 

kesiapan khusus seseorang untuk melakukan atau melanjutkan 

serangkaian aktivitas yang ditujukan untuk mencapai 

beberapa sasaran yang telah ditetapkan. 

2.1.4.2 Logistik  

Setiap obat yang berasal dari bahan bologik harus dilindungi 

terhadap sinar matahari, panas, suhu beku termasuk juga vaksin. 

Untuk sarana rantai vaksin dibuat secara khusus menjaga potensi 

vaksin. 
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2.1.4.3 Petunjuk Teknis 

Petugas yang baru ditunjukan untuk melakukan suatu jenis kegiatan 

jarang secara tepat sesuai kebutuhan, mereka harus dilatih agar dapat 

melaksanakan pekerjaan dengan efektif. 

2.1.4.4 Motivasi Masyarakat 

Motivasi adalah suatu kondisi internal, kejiwaan dan mental manusia 

seperti aneka keinginan, harapan ,kebutuhan, dorongan dan 

kesukaran yang mendorong individu untuk berperilaku kerja untuk 

mencapai kepuasan atau mengurangi ketidakseimbangan. Dengan 

demikian motivasi sebagai kesiapan khusus seseorang untuk 

melakukan atau melanjutkan serangkaian aktivitas yang ditujukan 

untuk mencapai beberapa sasaran yang telah ditetapkan. 

 
2.2 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Cakupan Imun 
 

Sumber : Modifikasi Blum (1972) dan Gigron (1987) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Konsep 

Berdasarkan kerangka teori yang telah dikemukakan di atas, maka 

dapat disusun skema kerangka konsep dalam penelitian ini. 

 
                             Variabel Bebas                            Variabel Terikat 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 3.1 Kerangka Konsep 

3.2 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini antara lain dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Ada hubungan antara keberadaan tenaga pelaksana imunisasi di 

puskesmas dengan cakupan imunisasi campak di Kabupaten Tegal. 

2. Ada hubungan antara ketersediaan vaksin dengan cakupan imunisasi 

campak di Kabupaten Tegal. 
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Motivasi Kerja Tenaga Pelaksana 
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Sistem Pencatatan dan Pelaporan

Evaluasi Pelaksanaan Imunisasi

Supervisi Dinkes terhadap Pelaksanaan Imunisasi

Motivasi Masyarakat dalam Imunisasi
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3. Ada hubungan antara motivasi kerja tenaga pelaksana dengan cakupan 

imunisasi campak di Kabupaten Tegal. 

4. Ada hubungan antara ketersediaan jadwal imunisasi dengan cakupan 

imunisasi campak di Kabupaten Tegal. 

5. Ada hubungan antara sistem pencatatan dan pelaporan dengan cakupan 

imunisasi campak di Kabupaten Tegal. 

6. Ada hubungan antara evaluasi pelaksanaan imunisasi campak di 

puskesmas dengan cakupan imunisasi campak di Kabupaten Tegal. 

7. Ada hubungan antara supervisi Dinas Kesehatan Kabupaten terhadap 

pelaksanaan imunisasi dengan cakupan imunisasi campak di Kabupaten 

Tegal. 

8. Ada hubungan antara motivasi masyarakat dalam imunisasi dengan 

cakupan imunisasi campak di Kabupaten Tegal.  

3.3 Definisi Operasional 

Berikut adalah definisi operasional dari variabel yang ada dalam penelitian 

ini : 

No Variabel Definisi 
Operasional Cara Ukur Klasifikasi Skala 

Pengukuran 
1. Keberadaan 

Tenaga 
Pelaksana 
Imunisasi  

Ada tidaknya petu-gas 
imunisasi dalam 
melaksanakan opera-
sional imunisasi di 
Puskesmas 

Dengan 
menggunakan 
kuesioner 

- Ada jika nilai yang didapat 
dari kuesioner  12-18. 

- Tidak ada jika nilai yang 
didapat dari kuesionar  5-
11. 

Ordinal 
 
 
 

2. Ketersediaan 
Vaksin 

Ada tidaknya vaksin 
yang tersedia dalam 
memenuhi kebutu-han 
imunisasi di 
Puskesmas 

Dengan 
menggunakan 
kuesioner 

- Memadai  jika nilai yang 
didapatkan dari keusioner 
12-16.  

- Tidak memadai jika nilai 
yang didapatkan dari 
kuesioner  8-11. 

Ordinal 
 
 
 

3. Motivasi Kerja 
Tenaga 
Pelaksana 
 
 
 

Dorongan/ semangat 
petugas dalam bekerja 
yaitu memper-hatikan 
jadwal imunisasi, dan  
tanggungjawab. 

Dengan 
menggunakan 
kuesioner 
 

- Tinggi jika nilai yang 
didapatkan dari kuesioner  
15-18.  

- Rendah jika nilai yang 
didapatkan dari keusioner  
6-14. 

Ordinal 
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Lanjutan Tabel : 

No Variabel Definisi Cara Ukur Klasifikasi Skala 
Pengukuran 

4. Ketersediaan 
Jadwal Imunisasi 

Ada tidaknya 
rencana untuk 
melakukan 
kegiatan imunisasi 
yang meliputi 
waktu, tempat dan 
orang (yang 
melaksanakan 
imunisasi) 

Dengan 
menggunakan 
kuesioner 

-     Ada jika nilai yang 
didapat dari kuesioner  
9-15.  

-     Tidak ada jika nilai 
yang didapatkan  5-8. 

Ordinal 
 
 
 

5. Sistem Pencatatan 
dan Pelaporan 

Ada tidaknya 
pencatatan yang 
meliputi jumlah 
sasaran, jumlah 
vaksin dibutuhkan, 
jumlah alat suntik 
yang dibutuhkan, 
laporan bulanan 

Dengan 
menggunakan 
kuesioner 

- Ada jika nilai yang 
didapatkan dari 
kuesioner  12-16.  

- Tidak ada jika nilai 
yang didapatkan dari 
kuesioner  8-11.  

Ordinal 
 
 
 

6. Evaluasi 
Pelaksanaan 
Imunisasi Campak 
di Puskesmas 

Ada tidaknya 
penilaian hasil 
pelaksanaan 
imunisasi 

Dengan 
menggunakan 
kuesioner 

- Ada jika nilai yang 
didapatkan dari 
kuesioner  4-6.  

- Tidak ada jika nilai 
yang didapatkan dari 
kuesionar 2-3.  

Ordinal 
 
 
 

7. Supervisi Dinas 
Kesehatan  

Ada tidaknya 
pembinaan, bim-
bingan dan 
pengawasan pro-
gram imunisasi 

Dengan 
menggunakan 
kuesioner 

- Ada jika nilai yang 
didapatkan dari 
kuesioner 12-16.  

- Tidak ada jika nilai 
yang didapatkan dari 
kuesioner  8-11. bila  

Ordinal 
 
 
 

8. Motivasi 
Masyarakat dalam 
Imunisasi Campak 

Dorongan/semang
at masyarakat 
untuk melakukan 
imunisasi. 

Dengan 
menggunakan 
kuesioner 

- Tinggi jika nilai yang 
didapatkan dari 
kuesioner 12-15.  

- Rendah jika nilai yang 
didapatkan dari 
kuesioner  5-11 

Ordinal 
 
 
 

 

Berdasarkan operasionalisasi tersebut, kemudian disusun kuesioner sebagai 

instrumen pelaksanaan penelitian yang nantinya akan disebarkan kepada 

responden.  

 

 

3.4 Jenis dan Rancangan Penelitian 
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Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survey analitik 

yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan mencoba, 

menggali bagaimana dan mengapa fenomena kesehatan itu bisa terjadi, 

kemudian melakukan analisis antara faktor resiko dan efek. Dari analisis 

korelasi dapat diketahui seberapa jauh kontribusi faktor resiko tertentu 

terhadap adanya suatu kejadian tertentu (efek). 

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah case control yaitu 

suatu penelitian survei analitik yang dimulai dengan mengidentifikasikan 

kelompok dengan efek tertentu (kasus) dan kelompok tanpa efek (kontrol) 

kemudian secara retrospektif diteliti faktor resiko yang mungkin dapat 

menerangkan mengapa kasus terkena efek, sedangkan kontrol tidak (Sudigdo 

Sastroasmoro 2002:11). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Skema Dasar Case Control (Sudigdo Sastroasmoro 2002:112) 
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3.5 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.5.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian atau obyek yang 

diteliti (Soekidjo Notoatmojo 2002:79). Atas dasar pendapat tersebut, 

maka populasi dalam penelitian ini dapat ditentukan, yaitu : 

1. Populasi kasus adalah Puskesmas yang cakupan imunisasi campaknya 

rendah di Kabupaten Tegal. 

2. Populasi kontrol adalah Puskesmas yang cakupan imunisasi 

campaknya tinggi di Kabupaten Tegal.   

3.5.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan obyek yang 

diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Soekidjo Notoatmojo 

2002:79). Cara pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah dengan 

purposive sampling yaitu pengambilan sampel didasarkan pada suatu 

pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti berdasarkan ciri atau sifat-

sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya serta memenuhi kriteria 

inklusi dan eksklusi, yaitu : 

1. Sampel Kasus 

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subyek penelitian 

pada populasi target dan pada populasi terjangkau. Kriteria inklusi 

yang dimaksud untuk sampel kasus dalam penelitian ini yaitu 

Puskesmas yang cakupan imunisasi campaknya rendah pada tahun 



 

 

32

2007 dan memiliki petugas pelaksana imunisasi yang nantinya akan 

dijadikan responden penelitian.  

Sedangkan kriteria eksklusi adalah sebagian subyek yang 

memenuhi kriteria inklusi harus dikeluarkan dari studi karena berbagai 

sebab. Kriteria eksklusi sampel kasus dalam penelitian ini yaitu sampel 

yang memenuhi syarat inklusi namun tidak bersedia menjadi sampel 

atau hal lain yang tidak mendukung. Maksudnya di sini adalah 

Puskesmas yang cakupan imunisasi campaknya rendah pada tahun 

2007, namun memiliki petugas pelaksana berpendidikan SMA atau 

lebih rendah atau tidak bersedia dijadikan responden. 

2. Sampel Kontrol 

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subyek penelitian 

pada populasi target dan pada populasi terjangkau. Kriteria inklusi 

yang dimaksud untuk sampel kontrol dalam penelitian ini yaitu 

Puskesmas yang cakupan imunisasi campaknya tinggi pada tahun 2007 

dan memiliki petugas pelaksana imunisasi yang nantinya akan 

dijadikan responden penelitian.  

Sedangkan kriteria eksklusi adalah sebagian subyek yang 

memenuhi kriteria inklusi harus dikeluarkan dari studi karena berbagai 

sebab. Kriteria eksklusi sampel kontrol dalam penelitian ini yaitu 

sampel yang memenuhi syarat inklusi namun tidak bersedia menjadi 

sampel atau hal lain yang tidak mendukung. Maksudnya di sini adalah 

Puskesmas yang cakupan imunisasi campaknya tinggi pada tahun 
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2007, namun memiliki petugas pelaksana berpendidikan SMA atau 

lebih rendah atau tidak bersedia dijadikan responden. 

Untuk menentukan besarnya sampel petugas minimal yang terdapat 

dalam populasi yaitu menggunakan rumus : 

2
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Catatan : Q1 = (1 – P1), Q2 = (1 – P2), P = ½ (P1 + P2), Q = ½ (Q1 + Q2) 

Keterangan : 

n1 = n2 : Perkiraan besar sampel minimal 

P1 : Proporsi paparan pada kelompok kasus 

P2 : Proporsi paparan pada kelompok kontrol 

zα : Nilai pada distribusi normal stándar yang sama dengan tingkat 

kemaknaan α = 0,05 yaitu 1,96 

zβ : Nilai pada distribusi normal stándar yang sama dengan kuasa 

sebesar yang diinginkan sebesar 80 % yaitu 0,84. 

OR : Odds Ratio 

(Sudigdo S, Sofyan Ismail, 2002:273) 
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Tabel 

Besar sampel berdasarkan Odds Ratio dari penelitian terdahulu 

Variabel  P1 P2 OR n 

Motivasi petugas  0.78 0.26 10.2 12 

Tingkat pendapatan 0.79 0.29 9.4 8 

Motivasi masyarakat 0.66 0.15 11.3 13 

Kelengkapan vaksin 0.49 0.19 4.04 30 

Pengetahuan  0.61 0.18 7.3 29 

 

 Berdasarkan perhitungan diatas, maka diperoleh bahwa besar sampel yang 

diperlukan dalam penelitian ini adalah 30 sampel. Dengan perbandingan 1:1 untuk 

kelompok kasus dan kontrol, maka diperoleh bahwa besar sampel penelitian ini 

yaitu 30 kasus dan 30 kontrol        

3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan adalah formulir kuesioner umtuk 

mengumpulkan data mengenai : 

1. Karakteristik Petugas Imunisasi (pendidikan dan pelatihan, masa kerja, 

dan motivasi kerja) 

2. Input Imunisasi (masyarakat, saran dan prasarana, pelatihan, 

pengetahuan, sikap, dana, motivasi dan petunjuk teknis program 

imunisasi. 

3. Proses pelaksanaan imunisasi (aspek pelaksanaan Dinas Kesehatan 

Kabupaten meliputi : sasaran, jadwal imunisasi, pelaksanaan imunisasi, 
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pelaksanaan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) supervisi, sistem 

pencatatan dan pelaporan serta rapat bulanan) 

 3.6.1 Uji  Kuesioner sebagai Alat Ukur 

Kuesioner dapat digunakan sebagai alat ukur penelitian perlu uji 

validitas dan reliabilitas. Untuk itu kuesioner tersebut harus dilakukan uji 

coba “trial” lapangan 

 3.6.2 Validitas 

Validitas adalah suatu indeks yang menunjukan alat ukur itu benar-

benar mengukur apa yang diukur. 

Untuk mengetahui apakah kuesioner yang kita susun tersebut 

mampu mengukur apa yang hendak kita ukur. Maka perlu diuji dengan uji 

korelasi antara skor (nilai) tiap-tiap item (pertanyaan) dengan skor total 

kuesioner tersebut. 

Bila semua pertanyaan itu mempunyai korelasi yang bermakna 

berarti semau item yang ada didalam kuesioner itu mengukur konsep yang 

kita ukur. Teknik korelasi yang dipakai adalah teknik korelasi “product 

Moment” yang rumusnya sebagai berikut : 

[ ][ ]2222 )()(
)()(

YYNXXN
YXXYNR

Σ−ΣΣ−Σ

ΣΣ−Σ
=  

Dimana  

X  =  Item soal  

Y  =  Skor total 

N  =  Jumlah anggota sampel 

(Soekidjo Notoatmojo 2002 : 129-131) 
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 3.6.3 Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indek yang menunjukan sejauh mana suatu alat 

pengukuran dapat dipercaya atau dapat diandalkan. 

Perhitungan reliabilitas dengan internal consistency, dilakukan 

dengan cara mencoba instrumen sekali saja, kemudian hasil yang 

diperoleh dianalisis dengan teknik Alpha Cronbach. 

Rumus Koefisien Reliabilitas Alpha Cronbach. 
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Keterangan : 

K = mean kuadrat antara subyek 

∑ 2Si  = mean kuadrat kesalahan 

2St  = varians total 

(Sugiyono 2004:283)  

 

3.7 Teknik Pengambilan Data 

Teknik pengambilan data yang digunakan antara lain : 

1. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode untuk mengumpulkan data dari 

suatu dokumen resmi. Dalam melakukan metode dokumentasi, penelitian 

menggunakan data dari kelurahan beruoa monografi dan data yang ada di 

puskesmas berupa profil kesehatan dan data sekunder puskesmas berupa 

kartu menuju sehat (KMS) balita untuk mengumpulkan data tentang 

cakupan imunisasi campak. 
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2. Wawancara 

Wawancara adalah suatu metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data. Dengan metode ini didapatkan keterangan atau 

pendirian secara lisan dari seseorang sasaran penelitian atau bercakap-

cakap berhadapan muka dengan orang tersebut. Jadi data tersebut 

diperoleh langsung dari responden melalui suatu pertemuan atau 

percakapan. 

3.8 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini data dianalisis dengan menggunakan : 

1. Analisis Univariat 

Analisis univariat dilakukan terhadap tiap variabel dari hasil 

penelitian, analisis univariat meliputi distribusi dan persentase dari tiap 

variabel. 

2. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat digunakan untuk mencari hubungan antara 

variabel bebas dan variabel teikat dengan uji satatistik yang disesuaikan 

dengan skala data yang ada. Uji statistik yang digunakan adalah chi 

square. Taraf signifikan yang digunakan adalah 95% dengan nilai 

kemaknaan 5%. 

Untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variabel terikat 

maka digunakan koefisien kontingensi. Kriteria keeratan hubungan 

dengan menggunakan koefisien kontingen yaitu sebagai berikut : 

1. 0,00-0,19 = hubungan sangat lemah 
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2. 0,20-0,39 = hubungan lemah 

3. 0,40-0,59 = hubungan cukup kuat 

4. 0,60-0,79 = hubungan kuat 

5. 0,80-1,00 = hubungan sangat kuat 

(Sugiyono 2002:216). 

Rumusnya sebagai berikut : 

2
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Harga chi-square dicari dengan rumus : 
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(Sugiyono 2002:224) 
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BAB IV 

 HASIL PENELITIAN  

 

4.1 Gambaran Karakteristik Responden 

4.1.1 Umur Responden 

Responden dalam penelitian ini terbagi dalam dua kelompok, 

yaitu kelompok kasus di mana merupakan petugas yang tidak 

memenuhi UCI dan cakupan imunisasi campaknya rendah di 

Kabupaten Tegal sejumlah 30 orang dan kelompok kontrol di mana 

merupakan petugas yang memenuhi UCI dan cakupan imunisasi 

campaknya tinggi di Kabupaten Tegal sejumlah 30 orang.   

Berikut ini adalah karakteristik responden baik kelompok 

kasus maupun kelompok kontrol yang diklasifikasikan berdasarkan 

umur responden : 

4.1 Distribusi Umur Responden Kelompok Kasus dan Kontrol 
Petugas Imunisasi Campak di Kabupaten Tegal 

 
Kelompok Kasus Kelompok Kontrol 

No. Umur 
(Tahun) Frekuensi Prosentase 

(%) 
Frekuensi Prosentase 

(%) 
1. 
2. 
3. 
4. 

20 – 30 
31 – 40 
41 – 50 

> 50  

11 
16 
2 
1 

36,67 
53,33 
6,67 
3,33

10 
15 
3 
2 

33,33 
50,00 
10,00 
6,67

Total 30 100,00 30 100,00
Sumber : Hasil Olah Data Penelitian, 2008 

Berdasarkan data pada tabel 4.1, maka dapat diketahui bahwa 

pada kelompok kasus sebagian besar responden adalah berada pada 

rentang umur 31 – 40 tahun, yaitu sejumlah 16 orang (53,33 %), 
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yang kemudian dilanjutkan rentang umur 20 – 30 tahun sejumlah 11 

orang (36,67 %), rentang umur 41 – 50 tahun sejumlah 2 orang (6,67 

%), dan sisanya seorang (3,33 %) responden berusia lebih dari 50 

tahun. 

Sedangkan pada kelompok kontrol sebagian besar responden 

adalah berada pada rentang umur 31 – 40 tahun, yaitu sejumlah 15 

orang (50 %), yang kemudian dilanjutkan rentang umur 20 – 30 

tahun sejumlah 10 orang (33,33 %), rentang umur 41 – 50 tahun 

sejumlah 3 orang (10 %), dan sisanya 2 orang (6,67 %) responden 

berusia lebih dari 50 tahun. 

Dari hasil uji normalitas data menggunakan pendekatan 

Kolmogorov-Smirnov Z diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 

sebesar 0,190 untuk kelompok kasus dan 0,156 untuk kelompok 

kontrol. Di mana kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang 

berarti data berdistribusi normal. Nilai rata-rata umur untuk 

kelompok kasus adalah sebesar 31,97 dan untuk kelompok kontrol 

nilai rata-rata umurnya adalah sebesar 34,37. Sedangkan nilai standar 

deviasi untuk kelompok kasus adalah sebesar 6,49 dan untuk 

kelompok kontrol adalah sebesar 7,44. 
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4.1.2 Pendidikan Responden 

Berikut ini adalah karakteristik responden baik kelompok 

kasus maupun kelompok kontrol yang diklasifikasikan berdasarkan 

pendidikan terakhir responden : 

4.2 Distribusi Pendidikan Responden Kelompok Kasus dan 
Kontrol Petugas Imunisasi Campak di Kabupaten Tegal 

 
Kelompok Kasus Kelompok Kontrol 

No. Pendidikan Frekuensi Prosentase 
(%) 

Frekuensi Prosentase 
(%) 

1. 
2. 

D1-
Kebidanan 

D3 
Kebidanan  

20 
10 

66,67 
33,33

22 
8 

73,33 
26,67

Total 30 100,00 30 100,00
Sumber : Hasil Olah Data Penelitian, 2008 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa pada kelompok kasus 

sebagian besar adalah berpendidikan D1-Kebidanan, yaitu sejumlah 

20 orang (66,67 %), dan sisanya  10 orang (33,33 %) responden 

berpendidikan D3-Kebidanan. Pada kelompok kontrol sebagian besar 

adalah berpendidikan D1-Kebidanan, yaitu sejumlah 22 orang (73,33 

%), dan sisanya  8 orang (26,67 %) responden berpendidikan D3-

Kebidanan. 

4.1.3 Lama Bertugas Responden 

Berikut ini adalah karakteristik responden baik kelompok 

kasus maupun kelompok kontrol yang diklasifikasikan berdasarkan 

lama bertugas sebagai petugas imunisasi campak : 
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4.3 Distribusi Lama Bertugas Responden Kelompok Kasus dan 
Kontrol Petugas Imunisasi Campak di Kabupaten Tegal 

 
Kelompok Kasus Kelompok Kontrol 

No. 
Lama 
Tugas 

(Tahun) 
Frekuensi Prosentase 

(%) 
Frekuensi Prosentase 

(%) 
1. 
2. 
3. 
4. 

<  5 
5 – 10  

11 – 15  
> 15  

8 
4 

13 
5 

26,67 
13,33 
43,33 
16,67

5 
5 

12 
8 

16,67 
16,67 
40,00 
26,67

Total 30 100,00 30 100,00
Sumber : Hasil Olah Data Penelitian, 2008 

Berdasarkan data pada tabel 4.3, maka dapat diketahui bahwa 

pada kelompok kasus responden yang bertugas kurang dari 5 tahun 

adalah sejumlah 8 orang (26,67 %), 5 – 10 tahun adalah sejumlah 4 

orang (13,33 %), 11 – 15 tahun adalah sejumlah 13 orang (43,33 %), 

dan > 15 tahun adalah sejumlah 5 orang (16,67 %). Sedangkan pada 

kelompok kontrol responden yang bertugas kurang dari 5 tahun 

adalah sejumlah 5 orang (16,67 %), 5 – 10 tahun adalah sejumlah 5 

orang (16,67 %), 11 – 15 tahun adalah sejumlah 12 orang (40 %), 

dan > 15 tahun adalah sejumlah 8 orang (26,67 %).  

4.1.4 Pelatihan Imunisasi Yang Ditempuh Responden 

Berikut ini adalah karakteristik responden baik kelompok 

kasus maupun kelompok kontrol yang diklasifikasikan berdasarkan 

pernah tidaknya responden mengikuti pelatihan imunisasi campak : 
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4.4 Distribusi Pernah Tidaknya Responden Mengikuti 
Pelatihan Imunisasi Kelompok Kasus dan Kontrol Petugas 
Imunisasi Campak di Kabupaten Tegal 

 
Kelompok Kasus Kelompok Kontrol 

No. Pelatihan 
Imunisasi Frekuensi Prosentase 

(%) 
Frekuensi Prosentase 

(%) 
1. 
2. 
3. 
4. 

Tidak 
Pernah 
Pernah 1 
Kali 
Pernah 2 
Kali 
Pernah 3 
Kali 

16 
13 
- 
1 

53,33 
43,33 

- 
3,33

7 
17 
5 
1 

23,33 
56,67 
16,67 
3,33

Total 30 100,00 30 100,00
Sumber : Hasil Olah Data Penelitian, 2008 

Berdasarkan data pada tabel 4.4, maka dapat diketahui bahwa 

pada kelompok kasus responden yang tidak pernah mengikuti 

pelatihan imunisasi adalah sejumlah 16 orang (53,33 %), pernah 1 

kali adalah sejumlah 13 orang (43,33 %), dan pernah 3 kali adalah 

sejumlah 1 orang (3,33 %). Sedangkan pada kelompok kontrol 

responden yang tidak pernah mengikuti pelatihan imunisasi adalah 

sejumlah 7 orang (23,33 %), pernah 1 kali adalah sejumlah 17 orang 

(56,67 %), pernah 2 kali adalah sejumlah 5 orang (16,67 %), dan 

pernah 3 kali adalah sejumlah 1 orang (3,33 %). 

 

4.2. Analisis Univariat 

4.2.1 Distribusi Keberadaan Tenaga Pelaksana Imunisasi 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner terhadap 30 

responden kelompok kasus dan 30 responden kelompok kontrol, 
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maka diketahui distribusi keberadaan tenaga pelaksana imunisasi di 

Kabupaten Tegal setelah diinterpretasikan sebagai berikut : 

Tabel 4.5 Distribusi Keberadaan Tenaga Pelaksana Imunisasi 
di Kabupaten Tegal  

 
Kelompok Kasus Kelompok Kontrol 

No. 
Keberadaan 

Tenaga Pelaksana 
Imunisasi 

Frekuensi Prosentase 
(%) 

Frekuensi Prosentase 
(%) 

1. 
2. 

Tidak ada 
Ada 

21 
9 

70 
30 

9 
21 

30 
70 

Total 30 100 30 100 
Sumber : Hasil Olah Data Penelitian, 2008 

Berdasarkan data pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden pada kelompok kasus mempersepsikan 

tenaga pelaksana imunisasi di Kabupaten Tegal dalam kategori tidak 

ada yaitu sebanyak 21 responden (70 %), sedangkan sisanya 

sejumlah 9 responden (30 %) mempersepsikannya dalam kategori 

ada.  

Pada kelompok kontrol menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden mempersepsikan tenaga pelaksana imunisasi di Kabupaten 

Tegal dalam kategori ada yaitu sebanyak 21 responden (70 %). 

Sisanya sejumlah 9 responden (30 %) mempersepsikannya dalam 

kategori tidak ada.  

Untuk melihat lebih jelas mengenai perbandingan distribusi 

frekuensi keberadaan tenaga pelaksana imunisasi antara kelompok 

kasus dan kelompok kontrol di Kabupaten Tegal maka dapat dilihat 

pada grafik sebagai berikut : 
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4.2.2 Distribusi Ketersediaan Vaksin 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui distribusi 

ketersediaan vaksin di Kabupaten Tegal pada kelompok kasus dan 

kelompok kontrol sebagai berikut : 

Tabel 4.6 Distribusi Ketersediaan Vaksin di Kabupaten Tegal  
 

Kelompok Kasus Kelompok Kontrol 
No. Ketersediaan 

Vaksin Frekuensi Prosentase 
(%) 

Frekuensi Prosentase 
(%) 

1. 
2. 

Tidak memadai 
Memadai 

9 
21 

30 
70 

- 
30 

- 
100 

Total 30 100 30 100 
Sumber : Hasil Olah Data Penelitian, 2008 

Berdasarkan data pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden pada kelompok kasus mempersepsikan 

ketersediaan vaksin di Kabupaten Tegal dalam kategori memadai 

yaitu sebanyak 21 responden (70 %), sedangkan sisanya sejumlah 9 

responden (30 %) mempersepsikannya dalam kategori tidak 

memadai. Sementara itu pada kelompok kontrol menunjukkan bahwa 

seluruh responden mempersepsikan ketersediaan vaksin di 

Kabupaten Tegal dalam kategori memadai yaitu sebanyak 30 

responden (100 %).  
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Untuk melihat lebih jelas mengenai perbandingan distribusi 

frekuensi ketersediaan vaksin antara kelompok kasus dan kelompok 

kontrol di Kabupaten Tegal maka dapat dilihat pada grafik sebagai 

berikut : 
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4.2.3 Distribusi Motivasi Tenaga Pelaksana Imunisasi 

Dari hasil penyebaran kuesioner maka dapat diketahui 

distribusi motivasi tenaga pelaksana imunisasi di Kabupaten Tegal 

sebagai berikut : 

 

Tabel 4.7 Distribusi Motivasi Tenaga Pelaksana Imunisasi di 
Kabupaten Tegal  

 
Kelompok Kasus Kelompok Kontrol No

. 
Motivasi Tenaga 

Pelaksana Imunisasi Frekuens
i 

Prosentas
e (%) 

Frekuens
i 

Prosentas
e (%) 

1. 
2. 

Rendah 
Tinggi 

8 
22 

26,67 
73,33 

- 
30 

- 
100 

Total 30 100 30 100 
Sumber : Hasil Olah Data Penelitian, 2008 

Berdasarkan data pada tabel 4.7 tersebut menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden pada kelompok kasus mempersepsikan 

motivasi tenaga pelaksana imunisasi di Kabupaten Tegal dalam 

kategori tinggi yaitu sebanyak 22 responden (73,33 %), sedangkan 
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sisanya sejumlah 8 responden (26,67 %) mempersepsikannya dalam 

kategori rendah. Selanjutnya pada kelompok kontrol seluruh 

responden mempersepsikan motivasi tenaga pelaksana imunisasi di 

Kabupaten Tegal dalam kategori tinggi yaitu sebanyak 30 responden 

(100 %).  

Dari data tersebut, kemudian untuk melihat lebih jelas lagi 

mengenai perbandingan distribusi frekuensi motivasi tenaga 

pelaksana imunisasi  antara kelompok kasus dan kelompok kontrol di 

Kabupaten Tegal maka dapat dilihat pada grafik sebagai berikut : 
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4.2.4 Distribusi Ketersediaan Jadwal Imunisasi 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner terhadap 30 

responden kelompok kasus dan 30 responden kelompok kontrol, 

maka diketahui distribusi ketersediaan jadwal imunisasi sebagai 

berikut : 
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Tabel 4.8 Distribusi Ketersediaan Jadwal Imunisasi di 
Kabupaten Tegal  

 
Kelompok Kasus Kelompok Kontrol 

No. Ketersediaan   
Jadwal Imunisasi Frekuensi Prosentase 

(%) 
Frekuensi Prosentase 

(%) 
1. 
2. 

Tidak ada
Ada 

11 
19 

36,67 
63,33 

4 
26 

13,33 
86,67 

Total 30 100 30 100 
Sumber : Hasil Olah Data Penelitian, 2008 

Berdasarkan data pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden pada kelompok kasus mempersepsikan 

ketersediaan jadwal imunisasi di Kabupaten Tegal dalam kategori 

ada yaitu sebanyak 19 responden (63,33 %), sedangkan sisanya 

sejumlah 11 responden (36,67 %) mempersepsikannya dalam 

kategori tidak ada.  

Pada kelompok kontrol, berdasarkan data pada tabel 4.8 

tersebut di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

mempersepsikan ketersediaan jadwal imunisasi di Kabupaten Tegal 

dalam kategori ada yaitu sebanyak 26 responden (86,67 %), 

sedangkan sisanya sejumlah 4 responden (13,33 %) 

mempersepsikannya dalam kategori tidak ada.  

Untuk melihat lebih jelas mengenai perbandingan distribusi 

frekuensi ketersediaan jadwal imunisasi antara kelompok kasus dan 

kelompok kontrol maka dapat dilihat pada grafik sebagai berikut : 
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4.2.5 Distribusi Sistem Pencatatan dan Pelaporan Imunisasi Campak 

di Puskesmas 

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui distribusi sistem 

pencatatan dan pelaporan imunisasi campak di Puskesmas sebagai 

berikut : 

 

Tabel 4.9 Distribusi Sistem Pencatatan dan Pelaporan 
Imunisasi Campak di Puskesmas 

 
Kelompok Kasus Kelompok Kontrol 

No. 

Sistem Pencatatan 
dan Pelaporan 

Imunisasi Campak  
di Puskesmas 

Frekuensi Prosentase 
(%) 

Frekuensi Prosentase 
(%) 

1. 
2. 

Tidak ada
Ada 

6 
24 

20 
80 

- 
30 

- 
100 

Total 30 100 30 100 
Sumber : Hasil Olah Data Penelitian, 2008 

Data pada tabel 4.9 tersebut menunjukkan bahwa sebagian   

besar responden pada kelompok kasus mempersepsikan sistem 

pencatatan dan pelaporan imunisasi campak di Puskesmas dalam 

kategori ada yaitu sebanyak 24 responden (80 %). Sisanya sejumlah 

6 responden (20 %) mempersepsikannya dalam kategori tidak ada. 

Sedangkan pada kelompok kontrol menunjukkan bahwa seluruh 
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responden  mempersepsikan sistem pencatatan dan pelaporan 

imunisasi campak di Puskesmas dalam kategori ada yaitu sebanyak 

30 responden (100 %).  

Untuk memperjelas mengenai perbandingan distribusi 

frekuensi sistem pencatatan dan pelaporan imunisasi campak di 

Puskesmas antara kelompok kasus dan kelompok kontrol di 

Kabupaten Tegal maka dapat dilihat pada grafik sebagai berikut : 
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4.2.6 Distribusi Evaluasi Pelaksanaan Imunisasi Campak di 

Puskesmas 

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui distribusi evaluasi 

pelaksanaan imunisasi campak di Puskesmas sebagai berikut : 

Tabel 4.10 Distribusi Evaluasi Pelaksanaan Imunisasi Campak 
di Puskesmas  

 
Kelompok Kasus Kelompok Kontrol 

No. 

Sistem Pencatatan 
dan Pelaporan 

Imunisasi Campak  
di Puskesmas 

Frekuensi Prosentase 
(%) 

Frekuensi Prosentase 
(%) 

1. 
2. 

Tidak ada
Ada 

15 
15 

50 
50 

- 
30 

- 
100 

Total 30 100 30 100 
Sumber : Hasil Olah Data Penelitian, 2008 
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Berdasarkan data pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden pada kelompok kasus mempersepsikan 

evaluasi pelaksanaan imunisasi campak di Puskesmas dalam kategori 

ada yaitu sebanyak 15 responden (50 %). Sisanya sejumlah 15 

responden (50 %) mempersepsikannya dalam kategori tidak ada. 

Pada kelompok kontrol seluruh responden mempersepsikan evaluasi 

pelaksanaan imunisasi campak di Puskesmas dalam kategori ada.  

Selanjutnya untuk memperjelas mengenai perbandingan 

distribusi frekuensi evaluasi pelaksanaan imunisasi campak di 

Puskesmas antara kelompok kasus dan kelompok kontrol di 

Kabupaten Tegal maka dapat dilihat pada grafik sebagai berikut : 
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4.2.7 Distribusi Supervisi Dinas Kesehatan  

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui distribusi supervisi 

Dinas Kesehatan sebagai berikut : 

Tabel 4.11 Distribusi Supervisi Dinas Kesehatan  
 

Kelompok Kasus Kelompok Kontrol  
No. 

Supervisi           
Dinas Kesehatan Frekuensi Prosentase 

(%) 
Frekuensi Prosentase 

(%) 
1. 
2. 

Tidak ada
Ada 

16 
14 

53,33 
46,67 

- 
30 

- 
100 

Total 30 100 30 100 
Sumber : Hasil Olah Data Penelitian, 2008 
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Data tabel 4.11 menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden pada kelompok kasus mempersepsikan supervisi Dinas 

Kesehatan dalam kategori tidak ada yaitu sebanyak 16 responden 

(53,33 %). Sisanya sejumlah 14 responden (46,67 %) 

mempersepsikannya dalam kategori ada. Sedangkan pada kelompok 

kontrol seluruh responden mempersepsikan supervisi Dinas 

Kesehatan dalam kategori ada.  

Berikut ini merupakan grafik perbandingan data kelompok 

kasus dan kelompok kontrol : 
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4.2.8 Distribusi Motivasi Masyarakat dalam Imunisasi Campak  

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner terhadap 30 

responden kelompok kasus dan 30 responden kelompok kontrol 

maka diketahui distribusi  motivasi  masyarakat dalam imunisasi 

campak sebagai berikut : 
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Tabel 4.12 Distribusi Motivasi Masyarakat dalam Imunisasi 
Campak  

 
Kelompok Kasus Kelompok Kontrol No

. 

Motivasi 
Masyarakat dalam 
Imunisasi Campak 

Frekuens
i 

Prosentas
e (%) 

Frekuens
i 

Prosentas
e (%) 

1. 
2. 

Rendah 
Tinggi 

8 
22 

26,67 
73,33 

- 
30 

- 
100 

Total 30 100 30 100 
Sumber : Hasil Olah Data Penelitian, 2008 

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 4.12 tersebut di atas 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden pada kelompok kasus 

mempersepsikan motivasi masyarakat dalam imunisasi campak 

dalam kategori tinggi yaitu sebanyak 22 responden (73,33 %), 

sisanya sejumlah 8 responden (26,67 %) mempersepsikannya dalam 

kategori rendah.  

Sedangkan data untuk kelompok kontrol mengenai motivasi 

masyarakat dalam imunisasi campak menunjukkan bahwa 

keseluruhan responden mempersepsikan bahwa motivasi masyarakat 

dalam imunisasi campak dapat dikategorikan  tinggi .  

Selanjutnya untuk memperjelas pembahasan mengenai 

perbandingan distribusi frekuensi mengenai motivasi masyarakat 

dalam imunisasi campak antara kelompok kasus dan kelompok 

kontrol di Kabupaten Tegal maka dapat dilihat pada grafik yang 

tersaji sebagai berikut : 
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4.3. Analisis Bivariat 

4.3.1 Hubungan Antara Keberadaan Tenaga Pelaksana Imunisasi 

dengan Cakupan Imunisasi Campak di Kabupaten Tegal  

Dari hasil analisis bivariat dengan menggunakan alat analisis 

statistik Chi-Square dan penentuan Odds Ratio (OR) dengan taraf 

kepercayaan (CI) 95 % dan tingkat kemaknaan 0,05 diperoleh hasil 

sebagai berikut : 

Tabel 4.13 Hubungan antara Keberadaan Tenaga Pelaksana 
Imunisasi dengan Cakupan Imunisasi di Kabupaten 
Tegal  

 
Cakupan Imunisasi 
Kasus Kontrol 

p  
value OR 95 % CI Keberadaan Tenaga 

Pelaksana Imunisasi N % N % 
Tidak ada 
Ada 

21 
9 

70 
30 

9 
21 

30 
70 

Jumlah 30  30  

0,005 5,444 
1,804 – 16,427 

Sumber : Hasil Olah Data Penelitian, 2008 

Berdasarkan data pada tabel 4.13, maka dapat diketahui 

bahwa prosentase keberadaan tenaga pelaksana imunisasi di 

Puskesmas pada kelompok kasus di mana dalam kategori tidak ada 

adalah sebesar 70 %, lebih besar dari kelompok kontrol yang hanya 

sebesar 30 %. Sedangkan prosentase keberadaan tenaga pelaksana 
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imunisasi di Puskesmas pada kelompok kasus di mana dalam 

kategori ada sebesar 30 %, lebih kecil daripada kelompok kontrol 

yang mencapai 70 %. 

Dari hasil uji statistik dengan menggunakan Chi-Square dari 

hubungan antara keberadaan tenaga pelaksana imunisasi dengan 

cakupan imunisasi di Kabupaten Tegal diperoleh p value = 0,005 < 

0,05 maka Ha diterima, artinya menunjukkan adanya hubungan yang 

bermakna antara keberadaan tenaga pelaksana imunisasi dengan 

cakupan imunisasi di Kabupaten Tegal. Nilai Odds Ratio (OR) = 

5,444 (95 % CI = 1,804 – 16,427), menunjukkan bahwa Puskesmas 

yang tidak ada tenaga pelaksana imunisasi mempunyai resiko 

memiliki cakupan imunisasi campak dalam kategori rendah sebesar 

5,444 kali lebih besar daripada Puskesmas yang ada tenaga pelaksana 

imunisasi.     

4.3.2 Hubungan Antara Ketersediaan Vaksin Dengan Cakupan 

Imunisasi Campak di Kabupaten Tegal  

Dari hasil analisis bivariat dengan menggunakan alat analisis 

statistik Chi-Square dan penentuan Odds Ratio (OR) dengan taraf 

kepercayaan (CI) 95 % dan tingkat kemaknaan 0,05 diperoleh hasil 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.14 Hubungan Antara Ketersediaan Vaksin Dengan 
Cakupan Imunisasi di Kabupaten Tegal  

 
Cakupan Imunisasi 
Kasus Kontrol 

p  
value OR 95 % CI Ketersediaan Vaksin 

N % N % 
Tidak memadai 
Memadai 

9 
21 

30 
70 

0 
30 

0 
100 

Jumlah 30  30  

0,004 2,429 
1,749 – 3,371 

Sumber : Hasil Olah Data Penelitian, 2008 

Berdasarkan data pada tabel 4.14, maka dapat diketahui 

bahwa prosentase ketersediaan vaksin di Puskesmas pada kelompok 

kasus di mana dalam kategori memadai adalah sebesar 70 % dan 

yang tidak memadai sebesar 30 %, yang berarti lebih buruk dari 

kelompok kontrol di mana 100 % adalah memadai.  

Dari hasil uji statistik dengan menggunakan Chi-Square dari 

hubungan antara ketersediaan vaksin di Puskesmas dengan cakupan 

imunisasi diperoleh p value = 0,004 < 0,05 maka Ha diterima, 

artinya menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara 

ketersediaan vaksin dengan cakupan imunisasi di Kabupaten Tegal. 

Nilai Odds Ratio (OR) = 2,429 (95 % CI = 1,749 – 3,371), 

menunjukkan bahwa Puskesmas yang tidak memadai dalam hal 

ketersediaan vaksin   mempunyai resiko memiliki cakupan imunisasi 

campak dalam kategori rendah sebesar 2,429 kali lebih besar 

daripada Puskesmas yang memadai dalam hal ketersediaan vaksin.     
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4.3.3 Hubungan Antara Motivasi Kerja Pelaksana Imunisasi Dengan 

Cakupan Imunisasi Campak di Kabupaten Tegal  

Berdasarkan hasil analisis bivariat dengan menggunakan alat 

analisis statistik Chi-Square dan penentuan Odds Ratio (OR) dengan 

taraf kepercayaan (CI) 95 % dan tingkat kemaknaan 0,05 diperoleh 

hasil sebagai berikut : 

 

Tabel 4.15 Hubungan Antara Motivasi Kerja Pelaksana 
Imunisasi Dengan Cakupan Imunisasi di Kabupaten 
Tegal  

 
Cakupan Imunisasi 

Kasus Kontrol 
p  

value OR 95 % CI Motivasi Kerja   
Pelaksana Imunisasi N % N % 

Rendah 
Tinggi 

8 
22 

26,7 
73,3 

0 
30 

0 
100 

Jumlah 30  30  

0,008 2,364 
1,721 – 3,247 

Sumber : Hasil Olah Data Penelitian, 2008 

Dari data pada tabel 4.15, maka dapat diketahui bahwa 

prosentase petugas pelaksana imunisasi yang memiliki motivasi kerja 

yang rendah di Puskesmas pada kelompok kasus adalah sebesar 

26,67 % dan yang memiliki motivasi kerja yang tinggi adalah 73,3 

%, yang berarti lebih buruk dari kelompok kontrol di mana 100 % 

adalah memiliki motivasi kerja tinggi.  

Dari hasil uji statistik tersebut diperoleh p value = 0,008 < 

0,05 maka Ha diterima, artinya menunjukkan adanya hubungan yang 

bermakna antara motivasi kerja pelaksana imunisasi dengan cakupan 

imunisasi di Kabupaten Tegal. Nilai Odds Ratio (OR) = 2,364 (95 % 

CI = 1,721 – 3,247), menunjukkan bahwa Puskesmas yang memiliki 
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petugas pelaksana imunisasi dengan tingkat motivasi rendah 

mempunyai resiko memiliki cakupan imunisasi campak dalam 

kategori rendah sebesar 2,364 kali lebih besar daripada Puskesmas 

yang memiliki petugas pelaksana imunisasi dengan tingkat motivasi 

tinggi. 

4.3.4 Hubungan Antara Ketersediaan Jadwal Imunisasi Dengan 

Cakupan Imunisasi Campak di Kabupaten Tegal  

Hasil analisis bivariat dengan menggunakan alat analisis 

statistik Chi-Square dan penentuan Odds Ratio (OR) dengan taraf 

kepercayaan (CI) 95 % dan tingkat kemaknaan 0,05 diperoleh 

menunjukkan : 

Tabel 4.16 Hubungan Antara Ketersediaan Jadwal Imunisasi 
Dengan Cakupan Imunisasi di Kabupaten Tegal  

 
Cakupan Imunisasi 
Kasus Kontrol 

p 
value OR 95 % CI Ketersediaan Jadwal 

Imunisasi N % N % 
Tidak ada 
Ada 

11 
19 

36,7 
63,3 

4 
26 

13,3 
86,7 

Jumlah 30  30  

0,074 3,763 
1,038 – 13,646 

Sumber : Hasil Olah Data Penelitian, 2008 

Berdasarkan data pada tabel 4.16, maka dapat diketahui 

bahwa prosentase ketersediaan jadwal imunisasi pada kelompok 

kasus di mana dalam kategori tidak ada adalah sebesar 36,7 %, lebih 

besar dari kelompok kontrol yang hanya sebesar 13,3 %. Sedangkan 

prosentase ketersediaan jadwal imunisasi pada kelompok kasus di 

mana dalam kategori ada adalah sebesar 63,3 %, lebih kecil dari 

kelompok kontrol yang mencapai 86,7 %. 
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Dari hasil uji statistik tersebut diperoleh p value = 0,074 > 

0,05 maka Ho diterima, artinya menunjukkan tidak adanya hubungan 

yang bermakna antara ketersediaan jadwal imunisasi dengan cakupan 

imunisasi di Kabupaten Tegal. Nilai Odds Ratio (OR) = 3,763 (95 % 

CI = 1,038 – 13,646), menunjukkan bahwa tidak adanya jadwal 

imunisasi tidak mempunyai resiko terhadap rendahnya cakupan 

imunisasi campak di suatu wilayah. 

4.3.5 Hubungan Antara Sistem Pencatatan dan Pelaporan di 

Puskesmas Dengan Cakupan Imunisasi Campak di Kabupaten 

Tegal  

Hasil analisis bivariat dengan menggunakan alat analisis 

statistik Chi-Square dan penentuan Odds Ratio (OR) dengan taraf 

kepercayaan (CI) 95 % dan tingkat kemaknaan 0,05 ditunjukkan 

pada tabel 4.17 sebagai berikut : 

Tabel 4.17 Hubungan Antara Sistem Pencatatan dan Pelaporan 
di Puskesmas Dengan Cakupan Imunisasi di 
Kabupaten Tegal  

 
Cakupan Imunisasi 
Kasus Kontrol 

p  
value OR 95 % CI Sistem Pencatatan          

dan Pelaporan N % N % 
Tidak ada 
Ada 

6 
24 

20,0 
80,0 

0 
30 

0 
100 

Jumlah 30  30  

0,031 2,250 
1,670 – 3,032 

Sumber : Hasil Olah Data Penelitian, 2008 

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 4.17 tersebut di atas, 

maka dapat diketahui bahwa prosentase tidak adanya sistem 

pencatatan dan pelaporan di Puskesmas kelompok kasus adalah 

sebesar 20 % dan yang ada mencapai 80 %, yang berarti lebih buruk 
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dari kelompok kontrol di mana 100 % menyatakan ada sistem 

pencatatan dan pelaporan.  

Sementara itu berdasarkan hasil uji statistik mengenai  

hubungan antara sistem pencatatan dan pelaporan di Puskesmas 

dengan cakupan imunisasi menggunakan Chi-Square diperoleh p 

value = 0,031 < 0,05 maka Ha diterima, artinya menunjukkan adanya 

hubungan yang bermakna antara sistem pencatatan dan pelaporan di 

Puskesmas dengan cakupan imunisasi di Kabupaten Tegal. 

Perolehan nilai Odds Ratio (OR) = 2,250 (95 % CI = 1,670 – 3,032), 

menunjukkan bahwa Puskesmas yang tidak ada sistem pencatatan 

dan pelaporan mempunyai resiko memiliki cakupan imunisasi 

campak dalam kategori rendah sebesar 2,250 kali lebih besar 

daripada Puskesmas yang ada sistem pencatatan dan pelaporannya.     

4.3.6 Hubungan Antara Evaluasi Pelaksanaan Imunisasi Campak di 

Puskesmas  Dengan Cakupan Imunisasi Campak di Kabupaten 

Tegal  

Hasil analisis bivariat dengan menggunakan alat analisis 

statistik Chi-Square dan penentuan Odds Ratio (OR) dengan taraf 

kepercayaan (CI) 95 % dan tingkat kemaknaan 0,05 ditunjukkan 

pada tabel 4.18 sebagai berikut : 
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Tabel 4.18 Hubungan Antara Evaluasi Pelaksanaan Imunisasi 
Campak di Puskesmas Dengan Cakupan Imunisasi 
di Kabupaten Tegal  

 
Cakupan Imunisasi 
Kasus Kontrol 

p  
value OR 95 % CI Evaluasi Pelaksanaan 

Imunisasi N % N % 
Tidak ada 
Ada 

15 
15 

50 
50 

0 
30 

0 
100 

Jumlah 30  30  

0,000 3,000 
1,985 – 4,535 

Sumber : Hasil Olah Data Penelitian, 2008 

Data yang tersaji pada tabel 4.18 tersebut menunjukkan 

bahwa prosentase tidak adanya evaluasi pelaksanaan imunisasi di 

Puskesmas kelompok kasus adalah sebesar 50 % dan yang ada 

mencapai 50 %, yang berarti lebih buruk dari kelompok kontrol di 

mana 100 % menyatakan ada evaluasi pelaksanaan imunisasi.  

Berdasarkan hasil uji statistik menggunakan Chi-Square 

diperoleh p value = 0,000 < 0,05 maka Ha diterima, artinya 

menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara evaluasi 

pelaksanaan imunisasi campak di Puskesmas dengan cakupan 

imunisasi di Kabupaten Tegal. Nilai Odds Ratio (OR) = 3,000 (95 % 

CI = 1,985 – 4,535), yang berarti bahwa Puskesmas yang tidak 

melaksanakan evaluasi pelaksanaan imunisasi campak mempunyai 

resiko memiliki cakupan imunisasi campak dalam kategori rendah 

sebesar 3 kali lebih besar daripada Puskesmas yang melaksanakan 

evaluasi pelaksanaan imunisasi campak.       
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4.3.7 Hubungan Antara Supervisi Dinas Kesehatan Dengan Cakupan 

Imunisasi Campak di Kabupaten Tegal  

Dari output SPSS diperoleh hasil analisis bivariat dengan 

menggunakan alat analisis statistik Chi-Square dan penentuan Odds 

Ratio (OR) dengan taraf kepercayaan (CI) 95 % dan tingkat 

kemaknaan 0,05 ditunjukkan pada tabel 4.19 sebagai berikut : 

Tabel 4.19 Hubungan Antara Supervisi Dinas Kesehatan 
Dengan Cakupan Imunisasi di Kabupaten Tegal  

 
Cakupan Imunisasi 

Kasus Kontrol 
p  

value OR 95 % CI Supervisi Dinas Kesehatan 
N % N % 

Tidak ada 
Ada 

16 
14 

53,3 
46,7 

0 
30 

0 
100 

Jumlah 30  30  

0,000 3,143 
2,039 – 4,844 

Sumber : Hasil Olah Data Penelitian, 2008 

Data yang tersaji pada tabel 4.19 tersebut menunjukkan 

bahwa prosentase tidak adanya supervisi Dinas Kesehatan di 

Puskesmas kelompok kasus adalah sebesar 53,3 % dan yang ada 

supervisi hanya mencapai 46,7 %, yang berarti lebih buruk dari 

kelompok kontrol di mana 100 % menyatakan ada supervisi Dinas 

Kesehatan.  

Hasil analisis menggunakan Chi-Square menunjukkan 

perolehan p value = 0,000 < 0,05 maka Ha diterima, artinya 

menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara supervisi 

Dinas Kesehatan dengan cakupan imunisasi di Kabupaten Tegal. 

Nilai Odds Ratio (OR) = 3,143 (95 % CI = 2,039 – 4,844), yang 

berarti bahwa Puskesmas yang tidak disupervisi oleh Dinas 
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Kesehatan Kabupaten  mempunyai resiko memiliki cakupan 

imunisasi campak dalam kategori rendah sebesar 3,143 kali lebih 

besar daripada Puskesmas yang  disupervisi oleh Dinas Kesehatan 

Kabupaten.    

  

4.3.8 Hubungan Antara Motivasi Masyarakat dalam Imunisasi 

Campak Dengan Cakupan Imunisasi Campak di Kabupaten 

Tegal  

Dengan melihat pada output SPSS terlampir dapat diperoleh 

hasil analisis bivariat dengan menggunakan alat analisis statistik Chi-

Square dan penentuan Odds Ratio (OR) dengan taraf kepercayaan 

(CI) 95 % dan tingkat kemaknaan 0,05 ditunjukkan pada tabel 4.20 

sebagai berikut :   

Tabel 4.20 Hubungan Antara Motivasi Masyarakat dalam 
Imunisasi Campak di Kabupaten Tegal  

 
Cakupan Imunisasi 

Kasus Kontrol 
p  

value OR 95 % CI Motivasi Masyarakat 
dalam Imunisasi Campak N % N % 
Rendah 
Tinggi 

8 
22 

26,7 
73,3 

0 
30 

0 
100 

Jumlah 30  30  

0,008 2,364 
1,721 – 3,247 

Sumber : Hasil Olah Data Penelitian, 2008 

Berdasarkan sajian data pada tabel 4.20 tersebut 

menunjukkan bahwa prosentase rendahnya motivasi masyarakat 

dalam imunisasi campak pada kelompok kasus adalah sebesar 26,7 

% dan yang memiliki motivasi tinggi mencapai 73,3 %. Meskipun 

demikian, hal tersebut masih lebih buruk dari kelompok kontrol di 
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mana 100 % menyatakan bahwa motivasi masyarakat dalam 

imunisasi campak adalah tinggi.  

Hasil analisis menggunakan Chi-Square menunjukkan 

perolehan p value = 0,008 < 0,05 maka Ha diterima, artinya 

menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara motivasi 

masyarakat dengan cakupan imunisasi di Kabupaten Tegal. Nilai 

Odds Ratio (OR) = 2,364 (95 % CI = 1,721 – 3,247), yang berarti 

bahwa Puskesmas di mana motivasi masyarakat dalam imunisasi 

campak adalah rendah mempunyai resiko memiliki cakupan 

imunisasi campak dalam kategori rendah sebesar 2,364 kali lebih 

besar daripada Puskesmas di mana motivasi masyarakatnya dalam 

imunisasi campak adalah tinggi. 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

65 

BAB V 

PEMBAHASAN 

 

Dari hasil analisis data pada bab IV skripsi ini maka dapat dilakukan 

pembahasan sebagai berikut : 

5.1 Hubungan Antara Keberadaan Tenaga Pelaksana Imunisasi dengan 

Cakupan Imunisasi Campak di Kabupaten Tegal  

Sampai saat ini teori tentang derajat kesehatan masyarakat yang 

disebut sebagai psychosocialmatic health well being yang masih relevan 

adalah teori Glum (1972). Menurut Glum derajat kesehatan masyarakat 

merupakan resultante dari 4 faktor, lingkungan, perilaku yang dihubungkan 

dengan ecological balance, keturunan yang dipengaruhi oleh populasi, 

distribusi penduduk. Dari ke 4 faktor tersebut lingkungan dan perilaku 

merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap tinggi rendahnya 

derajat kesehatan masyarakat. 

Imunisasi adalah salah satu bentuk intervensi kesehatan yang sangat 

efektif dalam upaya menurunkan angka kematian bayi dan balita. Imunisasi 

merupakan suatu cara untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif 

terhadap suatu antigen, sehingga bila ia kelak terpajan pada antigen yang 

serupa tidak terjadi penyakit (I.G.N. Ranuh, dkk. 2005:7). 

Dalam hal pelaksanaan imunisasi campak, keberadaan tenaga 

pelaksana imunisasi mutlak diperlukan, di mana faktor ini dapat 

mempengaruhi lingkungan dan perilaku masyarakat untuk melaksanakan 

imunisasi campak. 
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Dari temuan hasil penelitian di Kabupaten Tegal diperoleh 

prosentase keberadaan tenaga pelaksana imunisasi di Puskesmas pada 

kelompok kasus (Puskesmas dengan UCI/cakupan imunisasi campak rendah) 

di mana dalam kategori tidak ada adalah sebesar 70 %, lebih besar dari 

kelompok kontrol (Puskesmas dengan UCI/cakupan imunisasi campak 

tinggi) yang hanya sebesar 30 %. Sedangkan prosentase keberadaan tenaga 

pelaksana imunisasi di Puskesmas pada kelompok kasus di mana dalam 

kategori ada sebesar 30 %, lebih kecil daripada kelompok kontrol yang 

mencapai 70 %. 

Dengan menggunakan uji Chi-Square dari hubungan antara 

keberadaan tenaga pelaksana imunisasi dengan cakupan imunisasi di 

Kabupaten Tegal diperoleh p value = 0,005 < 0,05 maka Ha diterima, artinya 

menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara keberadaan tenaga 

pelaksana imunisasi dengan cakupan imunisasi di Kabupaten Tegal. Nilai 

Odds Ratio (OR) = 5,444 (95 % CI = 1,804 – 16,427), menunjukkan bahwa 

Puskesmas yang tidak ada tenaga pelaksana imunisasi mempunyai resiko 

memiliki cakupan imunisasi campak dalam kategori rendah sebesar 5,444 

kali lebih besar daripada Puskesmas yang ada tenaga pelaksana imunisasi.     

Temuan tersebut tentunya tidak bisa terlepas dari teori tentang 

derajat kesehatan masyarakat yang disebut sebagai psychosocialmatic health 

well being dari Glum (1972) yang telah diuraikan di muka, yang mana 

derajat kesehatan masyarakat merupakan resultante dari 4 faktor, 
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lingkungan, perilaku yang dihubungkan dengan ecological balance, 

keturunan yang dipengaruhi oleh populasi, distribusi penduduk.  

5.2 Hubungan Antara Ketersediaan Vaksin Dengan Cakupan Imunisasi 

Campak di Kabupaten Tegal  

Imunisasi campak diberikan untuk mendapatkan kekebalan terhadap 

penyakit campak secara aktif. Vaksin campak mengandung virus campak 

hidup yang telah dilemahkan. 

Vaksin campak yang beredar di Indonesia dapat diperoleh dalam 

bentuk kemasan kering tunggal atau dalam kemasan kering dikombinasikan 

dengan vaksin gondong (Campak Jerman) (A.H. Markum 2002:26). 

Dari hasil penelitian diperoleh data prosentase ketersediaan vaksin di 

Puskesmas pada kelompok kasus (Puskesmas dengan UCI/cakupan 

imunisasi campak rendah) di mana dalam kategori memadai adalah sebesar 

70 % dan yang tidak memadai sebesar 30 %, yang berarti lebih buruk dari 

kelompok kontrol (Puskesmas dengan UCI/cakupan imunisasi campak 

tinggi) di mana 100 % adalah memadai.  

Sementara itu dari hasil uji statistik dengan menggunakan Chi-

Square dari hubungan antara ketersediaan vaksin di Puskesmas dengan 

cakupan imunisasi diperoleh p value = 0,004 < 0,05 maka Ha diterima, 

artinya menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara ketersediaan 

vaksin dengan cakupan imunisasi di Kabupaten Tegal. Nilai Odds Ratio 

(OR) = 2,429 (95 % CI = 1,749 – 3,371), menunjukkan bahwa Puskesmas 

yang tidak memadai dalam hal ketersediaan vaksin   mempunyai resiko 
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memiliki cakupan imunisasi campak dalam kategori rendah sebesar 2,429 

kali lebih besar daripada Puskesmas yang memadai dalam hal ketersediaan 

vaksin.     

Fakta tersebut tentunya mendukung beberapa temuan yang telah 

dikemukakan pada penelitian terdahulu (pada bab I) yang antara lain : 

1. Sri Suheni dalam penelitiannya yang berjudul : “Hubungan antara 

Cakupan Imunisasi dengan Status Imunisasi pada Balita di wilayah kerja 

Puskesmas Kroya Kabupaten Cilacap Tahun 2000”, di mana ditemukan 

adanya hubungan antara kelengkapan vaksin dengan status imunisasi 

pada balita (p=0,009, OR=4,04). 

2. Saefudin dalam penelitiannya yang berjudul : “Faktor yang Berhubungan 

terhadap Cakupan Imunisasi pada Balita di Wilayah Puskesmas 

Ngaringan Kabupaten Grobogan Tahun 2003”, di mana ditemukan 

adanya hubungan antara kelengkapan alat dengan cakupan imunisasi 

pada balita (χ2=11,622 p=0,003 C=0,395).   

Puskesmas di Kabupaten Tegal yang tidak memadai dalam hal 

ketersediaan vaksin mempunyai resiko memiliki cakupan imunisasi campak 

dalam kategori rendah sebesar 2,429 kali lebih besar daripada Puskesmas 

yang memadai dalam hal ketersediaan vaksin, yang berarti ada hubungan 

yang bermakna antara ketersediaan vaksin di Puskesmas dengan cakupan 

imunisasi (p value = 0,004 < 0,05), maka hendaknya ketersediaan vaksin 

tersebut mutlak dipenuhi pada masing-masing Puskesmas.  
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5.3 Hubungan Antara Motivasi Kerja Pelaksana Imunisasi Dengan 

Cakupan Imunisasi Campak di Kabupaten Tegal  

Dari hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan pada bab I yang 

antara lain : 

1. Sri Suheni dalam penelitiannya yang berjudul : “Hubungan antara 

Cakupan Imunisasi dengan Status Imunisasi pada Balita di wilayah kerja 

Puskesmas Kroya Kabupaten Cilacap Tahun 2000”, di mana ditemukan 

adanya hubungan antara motivasi petugas dengan status imunisasi pada 

balita  (χ2=30,43 p=0,001, OR=10,2). 

2. Saefudin dalam penelitiannya yang berjudul : “Faktor yang Berhubungan 

terhadap Cakupan Imunisasi pada Balita di Wilayah Puskesmas 

Ngaringan Kabupaten Grobogan Tahun 2003”, di mana ditemukan 

adanya hubungan antara motivasi petugas dengan cakupan imunisasi 

pada balita (χ2=8,683 p=0,003 C=0,348).   

Sementara itu dari hasil penelitian yang telah diuji statistik 

ditemukan adanya hubungan yang bermakna antara motivasi kerja pelaksana 

imunisasi dengan cakupan imunisasi di Kabupaten Tegal (p value = 0,008 < 

0,05). Nilai Odds Ratio (OR) = 2,364 (95 % CI = 1,721 – 3,247), 

menunjukkan bahwa Puskesmas yang memiliki petugas pelaksana imunisasi 

dengan tingkat motivasi rendah mempunyai resiko memiliki cakupan 

imunisasi campak dalam kategori rendah sebesar 2,364 kali lebih besar 

daripada Puskesmas yang memiliki petugas pelaksana imunisasi dengan 

tingkat motivasi tinggi. Hal ini terlihat dari adanya data prosentase petugas 

pelaksana imunisasi yang memiliki motivasi kerja yang rendah di Puskesmas 
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pada kelompok kasus (Puskesmas dengan UCI/cakupan imunisasi campak 

rendah) adalah sebesar 26,67 % dan yang memiliki motivasi kerja yang 

tinggi adalah 73,3 %, yang berarti lebih buruk dari kelompok kontrol kontrol 

(Puskesmas dengan UCI/cakupan imunisasi campak tinggi) di mana 100 % 

adalah memiliki motivasi kerja tinggi.  

Temuan tersebut tentunya tidak bisa terlepas dari teori tentang 

derajat kesehatan masyarakat yang disebut sebagai psychosocialmatic health 

well being dari Glum (1972) yang telah diuraikan di muka, yang mana 

derajat kesehatan masyarakat merupakan resultante dari 4 faktor, 

lingkungan, perilaku yang dihubungkan dengan ecological balance, 

keturunan yang dipengaruhi oleh populasi, distribusi penduduk.  

Temuan tersebut juga tidak bisa terlepas dari teori tentang derajat 

kesehatan masyarakat yang disebut sebagai psychosocialmatic health well 

being dari Glum (1972) yang telah diuraikan di muka, yang mana derajat 

kesehatan masyarakat merupakan resultante dari 4 faktor, lingkungan, 

perilaku yang dihubungkan dengan ecological balance, keturunan yang 

dipengaruhi oleh populasi, distribusi penduduk. Dari ke 4 faktor tersebut 

lingkungan dan perilaku merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya 

terhadap tinggi rendahnya derajat kesehatan masyarakat yang dalam hal ini 

adalah cakupan imunisasi campak. Perilaku di sini mengarah pada motivasi 

kerja petugas pelaksana imunisasi. Semakin tinggi motivasi kerjanya maka 

akan semakin tinggi pula outputnya, di mana antara motivasi petugas 

berkorelasi positif dengan cakupan imunisasi campak. 
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5.4 Hubungan Antara Ketersediaan Jadwal Imunisasi Dengan Cakupan 

Imunisasi Campak di Kabupaten Tegal  

Meskipun ketersediaan jadwal imunisasi seringkali diabaikan dari 

kegiatan imunisasi, namun keberadaannya merupakan bagian dari standar 

program imunisasi. Jadwal imunisasi merupakan kelengkapan alat imunisasi 

(perlengkapan program imunisasi) dan seringkali dikorelasikan dengan 

cakupan imunisasi meskipun tidak selamanya selalu demikian.  

Dari hasil penelitian di Kabupaten Tegal yang dilaksanakan oleh 

penulis ternyata prosentase ketersediaan jadwal imunisasi pada kelompok 

kasus (Puskesmas dengan UCI/cakupan imunisasi campak rendah) di mana 

dalam kategori tidak ada adalah sebesar 36,7 %, lebih besar dari kelompok 

kontrol (Puskesmas dengan UCI/cakupan imunisasi campak tinggi) yang 

hanya sebesar 13,3 %. Sedangkan prosentase ketersediaan jadwal imunisasi 

pada kelompok kasus di mana dalam kategori ada adalah sebesar 63,3 %, 

lebih kecil dari kelompok kontrol yang mencapai 86,7 %. 

Sementara itu dari hasil uji statistik tersebut diperoleh p value = 

0,074 > 0,05 maka Ho diterima, artinya menunjukkan tidak adanya 

hubungan yang bermakna antara ketersediaan jadwal imunisasi dengan 

cakupan imunisasi di Kabupaten Tegal. Nilai Odds Ratio (OR) = 3,763 (95 

% CI = 1,038 – 13,646), menunjukkan bahwa tidak adanya jadwal imunisasi 

tidak mempunyai resiko terhadap rendahnya cakupan imunisasi campak di 

suatu wilayah. 
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5.5 Hubungan Antara Sistem Pencatatan dan Pelaporan di Puskesmas 

Dengan Cakupan Imunisasi Campak di Kabupaten Tegal  

Pencatatan dan pelaporan dalam manajemen program imunisasi 

memegang peranan penting dan sangat menentukan. Selain menunjang 

pelayanan imunisasi juga menjadi dasar untuk membuat perencanaan 

maupun evaluasi perihal yang harus dicatat adalah hasil cakupan imunisasi, 

stok vaksin, dan logistik. 

Dalam menghitung persen cakupan, yang dihitung hanya pemberian 

vaksinasi pada kelompok sasaran dan periode yang dipakai dalam tahun 

anggaran mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun 

tersebut. 

Pencatatan bayi di tingkat posyandu adalah sumber dari format PKK 

yang diisi oleh kader yang disimpan di posyandu. Petugas 

mengkomplikasikan data tersebut ke dalam buku pencatatan hasil vaksinasi 

desa. Hasil vaksinasi yang diberikan pada hari itu dicatat di KMS. 

Hasil kegiatan vaksinasi di lapangan direkap di buku pencatatan 

vaksinasi puskesmas. Hasil kegiatan vaksinasi di komponen statis dicatat 

untuk sementara di buku bantu, pada akhir bulan direkap sesuai dengan desa 

sasaran, laporan hasil vaksinasi di balai pengobatan swasta dicatat pada 

bulan yang sesuai. 

Hasil dari kegiatan laporan dibuat grafik PWS (Pemantauan Wilayah 

Setempat) per desa atau per wilayah kerja bulan lalu di Puskesmas, PWS 
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yang dibuat adalah campak, hasil PWS ini diinformasikan pada rapat 

bulanan serta dikirim ke kantor kecamatan. 

Keluar masuknya vaksin terinci menurut jumlah, no batch, dan 

tanggal kadaluarsa harus dicatat dalam satu stock. Sisa atau stock vaksin 

harus selalu dihitung pada setiap kali penerimaan dan pengeluaran vaksin. 

Masing-masing jenis vaksin mempunyai kartu stok tersendiri demikian juga 

keluar masuknya barang lainnya harus dicatat juga. 

Mengenai pencatatan dan pelaporan, beberapa penelitian terdahulu 

menyebutkan antara lain sebagai berikut :   

1. Kristira dalam penelitiannya yang berjudul : “Analisis Faktor Resiko 

yang Terjadi pada Cakupan Imunisasi DPT pada Balita di Kabupaten 

Boyolali Tahun 2002”, di mana ditemukan adanya hubungan antara 

kelengkapan alat dengan cakupan imunisasi DPT pada balita (χ2=4,568 

p=0,031 C=0,257).   

2. Saefudin dalam penelitiannya yang berjudul : “Faktor yang 

Berhubungan terhadap Cakupan Imunisasi pada Balita di Wilayah 

Puskesmas Ngaringan Kabupaten Grobogan Tahun 2003”, di mana 

ditemukan adanya hubungan antara kelengkapan alat dengan cakupan 

imunisasi pada balita (χ2=11,622 p=0,003 C=0,395).   

Sementara itu dari hasil penelitian yang telah penulis laksanakan 

melalui hasil uji statistik mengenai hubungan antara sistem pencatatan dan 

pelaporan di Puskesmas dengan cakupan imunisasi menggunakan Chi-

Square diperoleh p value = 0,031 < 0,05 yang berarti menunjukkan adanya 



 

 

74

hubungan yang bermakna antara sistem pencatatan dan pelaporan di 

Puskesmas dengan cakupan imunisasi di Kabupaten Tegal. Perolehan nilai 

Odds Ratio (OR) = 2,250 (95 % CI = 1,670 – 3,032), menunjukkan bahwa 

Puskesmas yang tidak ada sistem pencatatan dan pelaporan mempunyai 

resiko memiliki cakupan imunisasi campak dalam kategori rendah sebesar 

2,250 kali lebih besar daripada Puskesmas yang ada sistem pencatatan dan 

pelaporannya.     

Prosentase tidak adanya sistem pencatatan dan pelaporan di 

Puskesmas kelompok kasus (Puskesmas dengan UCI/cakupan imunisasi 

campak rendah) adalah sebesar 20 % dan yang ada mencapai 80 %, yang 

berarti lebih buruk dari kelompok kontrol (Puskesmas dengan UCI/cakupan 

imunisasi campak tinggi) (Puskesmas dengan UCI/cakupan imunisasi 

campak tinggi) di mana 100 % menyatakan ada sistem pencatatan dan 

pelaporan. Dengan demikian maka keberhasilan cakupan imunisasi campak 

berhubungan dengan sistem pencatatan dan pelaporan yang diselenggarakan 

di Puskesmas. 

5.6 Hubungan Antara Evaluasi Pelaksanaan Imunisasi Campak di 

Puskesmas  Dengan Cakupan Imunisasi Campak di Kabupaten Tegal  

Sama halnya dengan sistem pencatatan dan pelaporan, sebagai sarana 

penunjang program imunisasi campak, keberadaannya sangat dibutuhkan 

untuk menilai kinerja dari pelaksanaan imunisasi campak. Berdasarkan hasil 

analisis data menggunakan Chi-Square diperoleh p value = 0,000 < 0,05 

yang berarti menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara evaluasi 
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pelaksanaan imunisasi campak di Puskesmas dengan cakupan imunisasi di 

Kabupaten Tegal. Nilai Odds Ratio (OR) = 3,000 (95 % CI = 1,985 – 4,535), 

yang artinya bahwa Puskesmas yang tidak melaksanakan evaluasi 

pelaksanaan imunisasi campak mempunyai resiko memiliki cakupan 

imunisasi campak dalam kategori rendah sebesar 3 kali lebih besar daripada 

Puskesmas yang melaksanakan evaluasi pelaksanaan imunisasi campak. Hal 

ini ditunjukkan pula dari hasil pendeskripsian data di mana prosentase tidak 

adanya evaluasi pelaksanaan imunisasi di Puskesmas kelompok kasus 

(Puskesmas dengan UCI/cakupan imunisasi campak rendah) adalah sebesar 

50 % dan yang ada mencapai 50 %, yang berarti lebih buruk dari kelompok 

kontrol (Puskesmas dengan UCI/cakupan imunisasi campak tinggi) di mana 

100 % menyatakan ada evaluasi pelaksanaan imunisasi.  

Dengan adanya evaluasi yang dilaksanakan secara periodik maka 

dapat ditetapkan target-target kinerja yang akan diraih. Segala hambatan 

yang timbul dicari jalan keluarnya, sementara itu segala potensi sumber daya 

yang ada dikerahkan semaksimal mungkin yang pada akhirnya akan 

berdampak pada keberhasilan pencapaian cakupan imunisasi seperti yang 

diharapkan. 

5.7 Hubungan Antara Supervisi Dinas Kesehatan Dengan Cakupan 

Imunisasi Campak di Kabupaten Tegal  

Supervisi selain merupakan monitoring langsung yang merupakan 

kegiatan lanjutan pelatihan. Melalui supervisi dapat diketahui bagaimana 

petugas yang sudah dilatih tersebut menerapkan semua pengetahuan dan 
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ketrampilannya. Selain itu supervisi dapat merupakan suatu proses 

pendidikan dan pelatihan berkelanjutan dalam bentuk on the job training.  

Supervisi harus dilaksanakan pada setiap tingkatan dan di semua pelaksana, 

karena dimanapun petugas bekerja akan tetap memerlukan bantuan untuk 

mengatasi masalah dan kesulitan yang mereka temukan. Suatu umpan balik 

tentang penampilan kerja mereka harus selalu diberikan untuk meningkatkan 

kinerja petugas. Sedangkan supervisi yang baik bila memenuhi unsur-unsur 

frekuensi, hal yang akan dilihat dan pemecahan masalah : 

1. Frekuensi  

Supervisi harus dilakukan secara rutin, teratur dan terencana. Supervisi 

ke puskesmas harus dilakukan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. 

Melakukan review data pendukung, laporan dan temuan pada supervisi 

perlu untuk dievaluasi pada saat kunjungan berikutnya. Petugas yang 

akan disupervisi perlu diberitahu. 

2. Hal-hal yang akan dilihat 

Supervisi pada petugas imunisasi dengan menggunakan daftar tilik. 

Berisi antara lain : 

a. Pengelolaan pemantau wilayah setempat di puskesmas. 

b. Analisa dan tindak lanjut PWS di puskesmas. 

c. Pencatatan dan pelaporan. 

d. Peralatan imunisasi di puskesmas. 

3. Pemecahan masalah  

Masalah diperoleh dari check list yang telah ditanyakan pada 

petugas imunisasi yaitu yang dijawab “tidak” pada check list, masalah 
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yang menjadi prioritas utama adalah masalah yang mungkin bisa lebih 

mudah dipecahkan. Masalah ada 2 yaitu pada saat itu bisa diselesaikan 

pada saat supervisi. Masalah ini dicatat untuk diselesaikan pada tingkat 

di atasnya. 

Keberadaan supervisi ini dapat menentukan kualitas pelaksanaan 

imunisasi. Dari hasil penelitian yang dolah dan dianalisis menggunakan Chi-

Square diperoleh p value = 0,000 < 0,05, di mana menunjukkan adanya 

hubungan yang bermakna antara supervisi Dinas Kesehatan dengan cakupan 

imunisasi di Kabupaten Tegal. Nilai Odds Ratio (OR) = 3,143 (95 % CI = 

2,039 – 4,844), yang berarti bahwa Puskesmas yang tidak disupervisi oleh 

Dinas Kesehatan Kabupaten  mempunyai resiko memiliki cakupan imunisasi 

campak dalam kategori rendah sebesar 3,143 kali lebih besar daripada 

Puskesmas yang  disupervisi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten. Hal ini 

didukung pula dari adanya fakta diperolehnya data prosentase tidak adanya 

supervisi Dinas Kesehatan di Puskesmas kelompok kasus (Puskesmas 

dengan UCI/cakupan imunisasi campak rendah) adalah sebesar 53,3 % dan 

yang ada supervisi hanya mencapai 46,7 %, yang berarti lebih buruk dari 

kelompok kontrol (Puskesmas dengan UCI/cakupan imunisasi campak 

tinggi) di mana 100 % menyatakan ada supervisi Dinas Kesehatan.  

Berdasarkan temuan tersebut maka dapat disimpulkan adanya 

hubungan yang bermakna antara supervisi Dinas Kesehatan dengan cakupan 

imunisasi di Kabupaten Tegal. Semakin baik dan semakin sering supervisi 

yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten di suatu wilayah maka akan 
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semakin tinggi keberhasilan cakupan imunisasi campak di wilayah tersebut. 

Dengan kata lain   keberadaan supervisi ini dapat menentukan kualitas 

pelaksanaan imunisasi. 

5.8 Hubungan Antara Motivasi Masyarakat dalam Imunisasi Campak 

Dengan Cakupan Imunisasi Campak di Kabupaten Tegal  

Seberapa baiknya program, tanpa ada dukungan dari antusias 

masyarakat maka mustahil program dapat berjalan dengan baik. Dengan kata 

lain antusias masyarakat (motivasi masyarakat) dalam imunisasi campak 

berhubungan dengan cakupan imunisasi campak. 

Dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Sri Suheni (2000) 

dalam penelitiannya mengenai hubungan antara cakupan imunisasi dengan 

status imunisasi pada balita di wilayah kerja Puskesmas Kroya Kabupaten 

Cilacap,  ditemukan adanya hubungan antara motivasi masyarakat dengan 

status imunisasi pada balita  (χ2=33,83 p=0,0001, OR=10,2). 

Sementara itu dari data hasil penelitian yang dilakukan penulis di 

Kabupaten Tegal menunjukkan bahwa prosentase rendahnya motivasi 

masyarakat dalam imunisasi campak pada kelompok kasus (Puskesmas 

dengan UCI/cakupan imunisasi campak rendah) adalah sebesar 26,7 % dan 

yang memiliki motivasi tinggi mencapai 73,3 %. Meskipun demikian, hal 

tersebut masih lebih buruk dari kelompok kontrol (Puskesmas dengan 

UCI/cakupan imunisasi campak tinggi) di mana 100 % menyatakan bahwa 

motivasi masyarakat dalam imunisasi campak adalah tinggi.  
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Hasil pengujian hipotesis menggunakan Chi-Square diperoleh p 

value = 0,008 < 0,05 yang menyimpulkan adanya hubungan yang bermakna 

antara motivasi masyarakat dengan cakupan imunisasi di Kabupaten Tegal. 

Nilai Odds Ratio (OR) = 2,364 (95 % CI = 1,721 – 3,247), yang berarti 

bahwa Puskesmas di mana motivasi masyarakat dalam imunisasi campak 

adalah rendah mempunyai resiko memiliki cakupan imunisasi campak dalam 

kategori rendah sebesar 2,364 kali lebih besar daripada Puskesmas di mana 

motivasi masyarakatnya dalam imunisasi campak adalah tinggi. 

 5.9 Hambatan dan Kelemahan Penelitian  

Hambatan dan kelemahan yang dialami selama pelaksanaan 

penelitian antara lain sebagai berikut :   

1. Sebagian besar calon responden ada yang menolak untuk berpartisipasi 

dalam pengisian kuesioner, dengan alasan kurang pengalaman dan 

pengetahuan mengenai imunisasi campak. 

2.  Peneliti mengalami kesulitan dalam mencari alamat responden karena 

luasnya wilayah penelitian sehingga membutuhkan waktu yang relatif 

lama untuk pengumpulan data. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1  Simpulan 

Dari hasil analisis data pada bab IV dan V skripsi ini maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Ada hubungan yang signifikan antara keberadaan tenaga pelaksana 

imunisasi, ketersediaan vaksin, motivasi kerja tenaga pelaksana, sistem 

pencatatan dan pelaporan, evaluasi pelaksanaan imunisasi, supervisi 

Dinas Kesehatan Kabupaten, motivasi masyarakat dalam imunisasi 

dengan cakupan imunisasi campak di Kabupaten Tegal. 

2. tidak ada hubungan yang signifikan antara ketersediaan jadwal imunisasi 

dengan cakupan imunisasi campak di Kebupaten Tegal. 

6.2  Saran 

Dari hasil analisis data pada bab IV dan V skripsi ini maka dapat 

disarankan bahwa : 

1. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal 

a. Untuk meningkatkan cakupan imunisasi campak di Kabupaten Tegal 

hendaknya diperhatikan faktor-faktor berikut : keberadaan tenaga 

pelaksana imunisasi di puskesmas, ketersediaan vaksin, motivasi 

kerja tenaga pelaksana, sistem pencatatan dan pelaporan, evaluasi 

pelaksanaan imunisasi campak di puskesmas, supervisi Dinas 

Kesehatan, serta motivasi masyarakat dalam imunisasi. 

b. Tingkatkan kualitas supervisi bagi pelaksanaan imunisasi campak. 
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2. Bagi Puskesmas di Kabupaten Tegal 

Tingkatkan kualitas pelayanan puskesmas di Kabupaten Tegal, 

khususnya dalam hal melayani imunisasi campak, sehingga motivasi 

masyarakat untuk melakukan imunisasi akan meningkat. 

3. Bagi peneliti lain 

Fokuskan penelitian lanjutan mengenai faktor-faktor yang berhubungan 

dengan cakupan imunisasi di Kabupaten Tegal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

82 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Achmad Munib, dkk. 2004. Pengantar Ilmu Pendidikan. Semarang : UPT 
UNNES PRESS. 

Azrul Azwar. 1996. Pengantar Administrasi Kesehatan. Jakarta : Binarupa 
Aksara. 

Departemen Kesehatan RI. 1999. Status Gizi dan Imunisasi Ibu dan Anak di 
Indonesia. Jakarta : Departemen Kesehatan. 

. 2003. Profil Kesehatan Propinsi Jawa Tengah. 

. 2003. Profil Kesehatan Kabupaten Tegal.     

Kristina. 2002. Analisis Faktor Resiko Yang Terjadi Pada Cakupan Imunisasi 
DPT Pada Balita di Kabupaten Boyolali. Skripsi S-1. Universitas 
Diponegoro. 

Markum. A.H. 2002. Imunisasi. Jakarta : FKUI. 

Pandji Anoraga.1998. Psikologi Kerja. Jakarta : Rineka Cipta. 

Ranuh, I.G.N, dkk. 2005. Pedoman Imunisasi di Indonesia. Jakarta : Ikatan 
Dokter Anak Indonesia. 

Saefudin. 2003. Faktor Yang Berhubungan Terhadap Cakupan Imunisasi Pada 
Balita di Wilayah Puskesmas Ngaringan Kabupaten Grobogan. Skripsi S-
1. Universitas Diponegoro. 

Sarlito Wirawan Sarwono. 2000. Pengantar Ilmu Psikologi. Jakarta : Bulan 
Bintang. 

Siswanto Sastrohadiwiryo. 2003. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia. Jakarta : 
Bumi Aksara.  

Soekidjo Notoatmodjo. 2002. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta : Rineka 
Cipta.  

Soetjiningsih. 1995. Tumbuh Kembang Anak. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran 
EGC.  

Sri Suheni. 2000. Hubungan Antara Cakupan Imunisasi Pada Balita di Wilayah 
Kerja Puskesmas Kroya Kabupaten Cilacap. Skripsi S-1. Universitas 
Diponegoro. 

Sudigdo Sastroasmoro dan Sofyan Ismael. 2002. Dasar-dasar Metodologi 
Penelitian Klinis. Jakarta : Sagung Seta.  

Sudrajat Suraatmaja. 1995. Imunisasi. Jakarta : Arcan. 

Sugiyono. 2002. Statistik untuk Penelitian. Bandung : CV. Alfabeta. 

Suharsimi Arikunto. 1998. Prosedur Penelitian. Jakarta : Rineka Cipta. 


