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ABSTRAK 

 

Gizi yang baik, kebersihan, imunisasi, vitamin A dan pelayanan kesehatan yang 

bermutu, serta kasih sayang dan stimulasi yang memadai pada usia balita akan 

meningkatkan kelangsungan hidup dan mengoptimalkan kualitas hidup anak. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui hubungan kelengkapan status imunisasi dasar terhadap 

status gizi pada balita di Wilayah kerja Puskesmas Jaten II Karanganyar. Jenis penelitian 

ini adalah penelitian survey analitik dengan pendekatan cross sectional, teknik 

pengambilan sampel secara purposive sampling, Sampel penelitian ini adalah balita yang 

berada di Wilayah kerja Puskesmas Jaten II Karanganyar sebanyak 72 orang. Pengambilan 

data dilakukan dengan wawancara dengan menggunakan instrumen KMS anak. Data yang 

terkumpul diolah dan dianalisis menggunakan komputer program (SPSS) versi 17.0. 

Analisis data mencakup metode analisis Univariat dan Bivariat dengan menggunakan uji 

Chi-Square dengan alternatif uji Fisher. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kelengkapan imunisasi memiliki hubungan yang bermakna dengan status gizi balita (p = 

0,003), Sehingga kelengkapan imunisasi secara tidak langsung berhubungan dengan status 

gizi. Kesimpulan penelitian adalah ada hubungan antara kelengkapan imunisasi dengan 

status gizi. Semakin lengkap imunisasi status gizi juga cenderung lebih baik. 

 

Kata kunci : Status Imunisasi, Status Gizi Balita 

 

PENDAHULUAN 

Pertumbuhan dan perkembangan 

anak pada usia di bawah lima tahun 

(balita) sangat pesat sehingga sangat 

penting meletakkan dasar-dasar 

kesehatan dan intelektual anak untuk 

kehidupan yang akan datang. Pada 

masa ini memerlukan perawatan, 

pemeliharaan kesehatan, pemenuhan 

makanan bergizi dan pemberian 

rangsangan yang mendorong 

perkembangan anak (Saragih, 2011). 

Tubuh balita masih sangat rentan 

terhadap unsur asing karena belum 

memiliki sistem kekebalan tubuh yang 

memadai. Gizi yang baik, kebersihan, 

imunisasi, vitamin A dan pelayanan 

kesehatan yang bermutu, serta kasih 

sayang dan stimulasi yang memadai 

pada usia balita akan meningkatkan 

kelangsungan hidup dan 

mengoptimalkan kualitas hidup anak 

(Hijani dkk, 2014). 

Angka kematian pada anak menjadi 

indikator dalam menentukan derajat 

kesehatan anak karena merupakan 

cerminan dari status kesehatan anak. 

Hal ini menjadi perhatian dari dunia 

Internasional dalam target global 

Sustainable Development Goals 

(SDG’s) yaitu mengakhiri Angka 

Kematian Balita (AKABA) 25 per 

1.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. 

Laporan Human Development Report 

dari United Nations Development 

Programme (UNDP) pada tahun 2015 

angka Human Development Index 

(HDI) Indonesia berada pada peringkat 

ke-110 dari 182 Negara, yaitu sebesar 

0,684. Angka HDI ini mempengaruhi 

derajad kesehatan Indonesia dari angka 



tersebut berarti derajad kesehatan 

Indonesia masih rendah yang 

ditunjukkan dengan AKABA 

(UNICEF, 2015). 

AKABA di Indonesia masih 

menjadi yang tertinggi di Asia yaitu 31 

per 100.000 kelahiran. Salah satu 

penyebab adanya kejadian kematian 

pada balita adalah malnutrisi. Angka 

yang cukup tinggi mengingat pada 

tahun 2014 tercatat hanya 15 balita 

malnutrisi yang meninggal dengan 347 

jumlah kejadian malnutrisi. Data 

menyebutkan di Jawa Tengah 

merupakan penyumbang kasus 

malnutrisi atau gizi buruk terbanyak 

kedua setelah Jawa Timur (Camelia 

Dkk, 2016). Status gizi balita 0-59 

bulan dengan indeks TB/BB 

menunjukkan persentase kurus dan 

sangat kurus. Hasil Pemantauan Status 

Gizi (PSG) 2016 pada balita 0-59 bulan 

persentase sangat kurus sebesar 3,7%, 

kurus sebesar 8,9% dan gemuk sebesar 

4,3% (Profil Kesehatan Indonesia, 

2016). 

Imunisasi merupakan bentuk 

intervensi kesehatan yang sangat efektif 

dalam menurunkan angka kematian 

bayi dan balita. Dengan imunisasi, 

berbagai penyakit seperti TBC, difteri, 

pertusis, tetanus, hepatitis B dan lainnya 

dapat dicegah. Standar Prosedur 

Operasional (SPO) dari balita yang 

telah meninggal disebabkan karena 

penyakit infeksi dapat dilakukan 

pencegahan dengan pemberian 

imunisasi (Hidayah Dkk, 2018). Anak 

yang tidak mendapatkan imunisasi 

memiliki kekebalan tubuh lebih rendah 

terhadap penyakit infeksi, sehingga 

anak akan sering jatuh sakit yang akan 

menyebabkan turunnya status gizi 

seperti energi, protein, lemak, 

karbohidrat,vitamin A, ASI eksklusif, 

riwayat penyakit infeksi. Hal ini secara 

tidak langsung ada hubungannya dan 

pada akhirnya akan mempengaruhi 

status gizi berupa penurunan status gizi 

pada anak (Vindriana  Dkk, 2012). 

Kekurangan zat gizi berupa energi, 

protein, vitamin dan mineral dapat 

mengganggu pertumbuhan dan 

perkembangan pada balita (Devi, 2010). 

Penentuan status gizi merupakan suatu 

upaya yang dilakukan dalam rangka 

meningkatkan derajat kesehatan balita 

(Fidiantoro & Setiadi, 2013). Peran 

bidan dalam menangani masalah gizi 

pada balita yaitu meningkatkan mutu 

pelayanan dan berperan aktif terutama 

dalam memberikan pendidikan 

kesehatan yang menyeluruh baik itu 

nutrisi dan pengobatan masalah gizi 

yang dialami balita dan meningkatkan 

program posyandu untuk memantau 

berat badan dan tumbuh kembang 

balita. 

Faktor penyebab langsung masalah 

status gizi yaitu ketidakseimbangan 

antara asupan makanan dan penyakit 

infeksi. Kedua penyebab langsung 

tersebut saling berkaitan, jika asupan 

makanan yang dikonsumsi kurang dari 

kebutuhan maka menyebabkan daya 

tahan tubuh melemah sehingga 

memudahkan penyakit infeksi untuk 

masuk kedalam tubuh sehingga balita 

berisiko terjadi wasting (Putri & 

Wahyono, 2013). 

Faktor penyebab tidak langsung 

yang mempengaruhi status gizi seperti 

kecukupan nutrisi dalam sebuah 

keluarga, sanitasi lingkungan, 

kemudahan dalam akses layanan 

kesehatan, usia balita, jenis kelamin 

balita, rumah sebagai tempat tinggal, 

pendidikan dan pekerjaan orang tua. 

Pemberian pola asuh yang salah dapat 

menyebabkan makanan yang balita 

konsumsi tidak sesuai dengan 

kebutuhan tubuhnya (Ulfah & 

Fransiska, 2014). 

Tingginya AKABA selain karena 

gangguan pada gizi, juga disebabkan 

oleh penyakit infeksi. Penyakit ini 

disebabkan oleh kuman-kuman yang 

menyerang tubuh dan dapat ditularkan 

dari orang ke orang. Tubuh bisa 

melindungi diri dari kuman bila orang 



tersebut telah diimunisasi (Vindriana, 

2012).  

 Berdasarkan uraian diatas penulis 

tertarik mengambil judul “ Hubungan 

Kelengkapan Status Imunisasi Dasar 

Terhadap Status Gizi Pada Balita Di 

Karanganyar. Penulis berharap dengan 

penyusunan laporan Skripsi ini mampu 

memberikan pehaman tentang 

pentingnya imunisasi dasar pada balita 

dan pengaruhnya terhadap gizi pada 

balita. 

 

BAHAN DAN METODE 

Lokasi, Polpulasi, dan Sampel Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang 

diteliti, maka jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian survey 

analitik dengan pendekatan potong 

lintang cross sectional. Peneltian 

dilakukan di Wilayah Kerja Puskesmas 

Jaten II Karanganyar pada tanggal 21 

September - 6 November 2020. 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah balita yang ditimbang berusia 1-

5 tahun yang berapda di Wilayah Kerja 

Puskesmas Jaten II Karanganyar yaitu 

sebanyak 2020. Penentuan besar 

sampel menggunakan rumus dan 

diperoleh 72 responden dengan kriteria 

inklusi. 

Tehnik pengambilan sampel pada 

penelitian ini menggunakan tehnik 

purposive sampling yaitu pengambilan 

sampel berdasarkan sifat atau kriteria 

dari responden. 

Pengumpulan data 

Sumber data pada penelitian ini 

adalah data primer. Data primer adalah 

data yang didapat dari responden 

langsung. Instrumen pada penelitian ini 

adalah KMS anak yaitu untuk 

mengetahui status imunisasi apakah 

lengkap atau tidak yang dilihat dari 

tabel pemberian imunisasinya dan 

mengetahui status gizi apakah baik atau 

kurang sesuai grafik penimbangan berat 

badan berdasarkan umur dan jenis 

kelamin masing-masing responden 

sesuai buku KMS. 

 

HASIL PENELITIAN 

Analisis Univariat 

1. Karakteristik responden  

 

Tabel 1. Karakteritik responden 

berdasaarkan jenis kelamin. 

Sumber: Data Primer, 2020 

Berdasarkan Tabel 1 diatas 

penelitian ini menggunakan responden 

sebanyak 72 sampel balita dimana dari 

sampel yang dipilih apabila dilihat dari 

segi jenis kelamin bahwa laki-laki yang 

memiliki prosentase yang peling tinggi 

yaitu 42 balita atau 58 %. 

 

Tabel 2. Karakteristik responden 

berdasarkan umur. 

Sumber: Data Primer, 2020  
Berdasarkan tabel 2 diatas apabila 

dilihat dari umur, didapatkan hasil 

bahwa responden paling banyak pada 

umur 12-24 bulan yaitu 33 balita atau 

46 %. 

 

Tabel 3. Karakteristik responden 

berdasarkan status imunisasi dasar. 

Status Imunisasi Frekuensi Persentase  

Lengkap 62 86,1 % 

Tidak Lengkap 10 13,9 % 

Total 72 100 % 

Sumber: Data Primer, 2020 

Berdasarkan tabel 3 diatas apabila 

dilihat dari status imunisasi dasar dapat 

ditarik kesimpulan bahwa responden 

yang memiliki status imunisasi lengkap 

yang lebih banyak yaitu sebesar 62 

responden atau 86,1% dilihat dari tabel 

pemberian imunisasi pada buku KMS 

balita. 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

Laki-Laki 42 58 % 

Perempuan 30 42 % 

Total 72 100 % 

Umur Frekuensi Persentase 

12-24 bulan 33 46 % 

25-36 bulan 23 32 % 

37-48 bulan 10 14 % 

49-60 bulan 6 8 % 

Total 72 100 % 



 

Tabel 4. Karakteristik responden 

berdasarkan status gizi. 

Status Gizi Frekuensi Persentase  

Baik 62 86,1 % 

Kurang 10 13,9 % 

Total 72 100 % 

Sumber: Data Primer, 2020 

Berdasarkan tabel 4 diatas apabila 

dilihat dari status gizi dapat ditarik 

kesimpulan bahwa responden yang 

memiliki status gizi baik yang lebih 

banyak yaitu sebesar 62 responden atau 

86,1% dilihat dari grafik penimbangan 

BB/U pada buku KMS balita. 

Analisis Bivariat 

Analisis bivariat pada penelitian ini 

bertujuan untuk melihat hubungan antara 

variabel independen dan variabel dependen 

menggunakan uji chi square dengan 

alternatif uji fisher. 

 

Tabel 6. Hubungan kelengkapan status 

imunisasi dasar terhadap status gizi pada 

balita di wilayah kerja Puskesmas Jaten II 

Karanganyar 

Kelengkapan  

Imunisasi Dasar 

Status Gizi   Jumlah 

Baik Kurang  
F % F % F % 

Lengkap 57  79,15 5 6,95 62 86,1 

Tidak Lengkap 5 6,95 5 6,95 10 13,9 

Jumlah 

P value  

 

Pearson 

corelation 

62 86,1 10 13,9 72 100 

0,003 

 

0,419 

Sumber: Hail Analisis SPSS 

Berdasarkan hasil analisa data 

dengan analisis uji Chi Square dengan 

alternatif uji fisher didapatkan nilai 

significancy p 0.003. Berdasarkan nilai 

tersebut karena nilai p<0.05 yang 

berarti Ha diterima maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa kelengkapan status 

imunisasi dasar berhubungan terhadap 

status gizi balita di wilayah kerja 

puskesmas Jaten II Karanganyar 

Arah korelasi dapat dilihat dari 

angka koefisien korelasi hasilnya positif 

atau negatif. Sesuai dengan hasil 

analisis, koefisien korelasi imunisasi 

bernilai positif yaitu 0,419 maka 

korelasi kedua variabel bersifat searah. 

Artinya apabila semakin tinggi status 

imunisasi maka semakin tinggi pula 

status gizinya atau semakin rendah 

status imunisasi maka semakin rendah 

pula status gizinya. Variabel imunisasi 

terhadap gizi memiliki korelasi dengan 

derajat hubungan sedang. 

.  

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisa data 

dengan analisis uji Chi Square dengan 

alternatif uji fisher didapatkan nilai 

significancy p 0.003. Berdasarkan nilai 

tersebut karena nilai p<0.05 yang 

berarti Ha diterima maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa “Kelengkapan Status 

Imunisasi Dasar berhubungan Terhadap 

Status Gizi”.  

Hasil analisis korelasi terlihat 

koefisien korelasi Pearson sebesar 

0.419 artinya antara variabel imunisasi 

terhadap gizi memiliki korelasi dengan 

derajat hubungan sedang dan bentuk 

hubungannya positif atau searah dan 

dapat ditarik kesimpulan apabila 

semakin tinggi status imunisasi maka 

semakin tinggi pula status gizinya atau 

semakin rendah status imunisasi maka 

semakin rendah pula status gizinya. 

Berdasarkan hasil analisa data 

didapatkan bahwa pada 72 responden 

dapat disimpulkan bahwa responden 

yang paling banyak yaitu jenis kelamin 

laki-laki sebesar 42 balita atau 58 %, 

responden dengan usia 12- 24 bulan 

sebanyak 33 balita atau 46 %, 

responden dengan status imunisasi 

lengkap ada 62 (86,1%) dan responden 

dengan status gizi baik ada 62 (86,1%). 

Berdasarkan uraian tersebut dapat 

diambil kesimpulan bahwa responden 

dengan status imunisasi lengkap 

cenderung memiliki status gizi baik.  

Hal ini sesuai dengan yang 

disampaikan Wilhendra (2010), 

bahwa anak yang tidak mendapatkan 

imunisasi tidak memiliki kekebalan 

tubuh terhadap serangan penyakit 



infeksi tertentu, sehingga anak akan 

jatuh sakit, mungkin akan 

menyebabkan turunnya status gizi. 

Hal ini karena penyakit infeksi dan 

fungsi kekebalan saling berhubungan 

erat satu sama lain, dan pada akhirnya 

akan mempengaruhi status gizi berupa 

penurunan status gizi pada anak.  

Menurut Maysaroh (2016), 

imunisasi membantu anak terhindar 

dari penyakit yang ganas, dengan 

reaksi antigen-antibodi ini tubuh anak 

memberikan reaksi perlawanan 

terhadap benda-benda asing dari luar 

tubuh seperti kuman, virus, racun dan 

bahkan bahan kimia yang merusak 

tubuh sehingga anak tidak mudah 

terkena infeksi yang akan berpengaruh 

terhadap status gizinya. Kurangnya 

asupan zat gizi akibat nafsu makan 

yang turun dan adanya penyakit secara 

langsung mempengaruhi status gizi 

anak balita. Restriksi energi akan 

menurunkan sitokinin dan 

meningkatkan respon poliferasi sel T 

sedangkan defisiensi protein akan 

menurunkan sirkulasi IgG. Kurang 

energi protein (KEP) berat akan 

menurunkan sistem imun humoral. 

Dengan demikian dapat peneliti 

simpulkan bahwa ada hubungan 

antara Kelengkapan status Imunisasi 

dengan Status Gizi pada balita di 

wilayah kerja Puskesmas Jaten II 

Karanganyar 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasilpenelitian yang 

dilakukan di Wilayah Kerja 

Puskesmas jaten II Karanganyar dapat 

diambil kesimpulan yaitu: 

1. Status imunisasi balita di 

Wilayah Kerja Puskesmas jaten 

II Karanganyar yaitu sebagian 

besar berstatus imunisasi 

lengkap dengan persentase 

86,1%. 

2. Status gizi sebagian besar status 

gizi balita di Wilayah kerja 

Puskesmas Jaten II Karanganyar 

adalah baik. 

3. Terdapat hubungan antara 

kelengkapan status imunisasi dasar 

terhadap status gizi pada balita di 

Wilayah Kerja Puskesmas Jaten II 

Semakin tinggi status imunisasi 

disuatu tempat maka semakin 

tinggi pula angka kecakupan gizi 

pada balita diwilayah tersebut dan 

pada uji korelasi variabel imunisasi 

terhadap gizi memiliki korelasi 

dengan derajat hubungan sedang 

dan bentuk hubungannya positif 

atau searah yang artinya semakin 

tinggi status imunisasi maka 

semakin tinggi pula status gizinya 

atau semakin rendah status 

imunisasi maka semakin rendah 

pula status gizinya. 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan siatas maka 

penulis apat memberikan saran 

sabagai berikut: 

1. Bagi masyarakat terutama keluarga 

yang memiliki bayi dan balita agar 

lebih memahami mengenai 

pentingnya gizi sehingga dapat 

mengaplikasikannya dalam 

kehidupan sehari-hari dan harus 

berperan aktif dalam mendukung 

program pemerintah serta 

melengkapi imunisasi anak dengan 

cara rutin mengikuti kegiatan 

penyuluhan kesehatan  dan 

posyandu yang dilakukan oleh 

petugas puskesmas di daerah 

tempat tinggal mereka.  

2. Bagi institusi pendidikan agar 

memperbanyak literatur tentang 

gizi, agar supaya mahasiswa 

banyak mendapatkan ilmu tentang 

gizi, khususnya yang berkaitan 

dengan status gizi. 

3. Untuk kader terkait pentingnya 

imunisasi yang akan berpengaruh 

terhadap gizi sehingga diharapkan 

kader bisa melakukan edukasi 

terhadap orang tua anak dengan 

bantuan alat booklet yang berisi 



macam imunisasi dan pentingnya 

imunisasi. 

4. Untuk peneliti selanjutnya yang 

berminat meneliti tentang 

hubungan kelengkapan imunisasi 

dengan status gizi pada balita usia 

1-5 tahun agar melakukan 

penelitian dalam skala besar 

dengan jumlah sampel yang besar 

dan tempat penelitian di perluas, 

sehingga hasil penelitian dapat 

digeneralisasikan. 
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