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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

World Health Organization (WHO) menyatakan campak adalah 

salah satu dari penyebab kematian pada anak-anak walaupun ada vaksin 

yang terjangkau dan aman. Pada tahun 2014, ada 114.900 kematian yang di 

sebabkan olah campak diseluruh dunia, sekitar 314 kematian perhari atau 

13 kematian per jam.1Sementara menurut survei yang dilakukan 

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, prevalensi kejadian campak di 

Jawa Tengah adalah 490 kasus per tahun 2013, urutan ke sembilan dari 33 

provinsi di Indonesia.2 Selain itu, dampak dari penyakit campak sendiri 

dapat berakibat kematian.3Dampak-dampak lain akibat penyakit campak 

adalah otitis media, pneumonia interstitial, dan pneumonia bakterial yang 

merupakan infeksi sekunder dari bakteri.4 

Imunisasi campak adalah salah satu upaya pencegahan dari penyakit 

campak.4 Sesuai dengan rekomendasi WHO dan Ikatan Dokter Anak 

Indonesia (IDAI) imunisasi campak diberikan pada bayi usia 9-12 bulan.1,5 

Imunisasi campak merupakan suatu proses memasukan virus campak yang 

sudah dilemahkan kedalam tubuh guna merangsang sistem kekebalan 

tubuh terhadap penyakit campak.4Pemerintah Indonesia melalui 

Departemen Kesehatan memberikan imunisasi wajib, dan imunisasi 

campak termasuk salah satunya.6 Rekomendasi IDAI imunisasi campak 

perlu diberikan booster pada saat usia anak 24 bulan, atau jika sudah 
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diberikan vaksin MMR pada usia 15 bulan, maka tidak perlu diberikan 

vaksin campak ulangan.5 

Pemberian imunisasi sendiri dapat memberikan efek samping yang  

disebut dengan kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI). Menurut 

Departemen Kesehatan RI, KIPI adalah kejadian medik yang berhubungan 

dengan imunisasi baik berupa efek vaksin ataupun efek simpang, toksisitas, 

reaksi sensitifitas, efek farmakologis maupun kesalahan program, 

koinsidens, reaksi suntikan atau hubungan kausal yang tidak dapat 

ditentukan.6 Jenis-jenis KIPI Campak adalah demam, ruam, limfadenopati, 

rhinitis, batuk, kejang demam dan masih banyak lainya.7 

Demam telah dilaporkan sebagai kejadian “serius” dan “tidak 

serius” pasca pemberian imunisasi bagi semua usia.8 Kejadian demam 

pasca imunisasi campak diperkirakan merupakan mekanisme pertahanan 

tubuh terhadap virus hidup campak yang dilemahkan dan diinjeksi kedalam 

tubuh. Dengan adanya virus asing ini menstimulasi pirogen sitokin dalam 

tubuh, seperti interleukin-1 (IL-1), interleukin-6 (IL-6), Tumor Necrosing 

Factor (TNF) dan interferon, yang melepaskan asam arakidonat dan 

dimetabolisme menjadi prostaglandin E2, dan menyebabkan peningkatan 

termostat pada hipotalamus anterior sehingga terjadi demam.4Peningkatan 

suhu yang tinggi menyebabkan perubahan keseimbangan membran sel 

neuron dan terjadinya difusi ion K+ dan ion Na+ melalui membran. 

Terjadinya difusi menyebabkan lepasnya muatan listrik dan terjadinya 

kejang.9 
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Faktor risiko terjadinya kejadian ikutan pasca imunisasi belum 

diketahui secara pasti namun beberapa penelitian telah dilakukan dan 

dipublikasikan tentang faktor genetik terhadap KIPI. Central Disease 

Control (CDC) di Amerika Serikat memiliki tanggung jawab utama untuk 

melakukan penelitian terhadap risiko genetik terhadap KIPI.10 World 

Health Organizaton Regional Office for Africa (WHO AFRO) menyatakan 

bahwa anak dengan gizi buruk adalah indikasi untuk dilakukannya 

imunisasi.11 

Growth faltering adalah apabila kurva pertumbuhan berat badan 

anak mendatar atau menurun hingga memotong lebih dari 2 kurva 

persentil.12 Secara tipikal, growth faltering terjadi pada usia 6 bulan ke atas 

karena pada usia ini terjadi perubahan konsumsi makanan anak yang 

biasanya tidak adekuat baik secara kuantitas maupun secara kualitas. 

Sekitar 130 juta anak dibawah usia 5 tahun memiliki berat badan dibawah 

rata-rata, dengan prevalensi tertinggi ada di Asia Timur dan Afrika bagian 

Sub-Sahara.13 Dalam jangka waktu yang pendek growth faltering dapat 

menghambat respon imunitas tubuh, dan meningkatkan terjadinya kejadian 

infeksi berat dan mortalitas bayi. Terlebih lagi pada growth faltering 

berkelanjutan dapat mengakibatkan hambatan pada pertumbuhan 

kemampuan kognitif dan psikomotorik, mengurangi aktivitas fisik, 

gangguan perilaku dan kesulitan belajar. Faktor risiko terjadinya growth 

faltering pada anak sendiri adalah intrauterine growth retardation (IUGR), 

penyakit kongenital, kesulitan makan, dan kesulitan tidur.14 
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1.2. Rumusan masalah 

Dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah : apakah 

growth faltering dapat mempengaruhi kejadian demam dan kejang demam 

pasca imunisasi campak ? 

1.3. Tujuan penelitian 

1.3.1. Tujuan umum 

Membuktikan pengaruh growth faltering terhadap kejadian ikutan 

pasca imunisasi pada anak pasca imunisasi campak. 

1.3.2. Tujuan khusus 

1.3.2.1. Membuktikan pengaruh growth faltering terhadap kejadian 

demam. 

1.3.2.2. Membuktikan pengaruh growth faltering terhadap kejadian 

kejang demam. 

1.3.2.3. Membuktikan pengaruh faktor perancu bayi berat lahir 

rendah terhadap kejadian kejang demam pasca imunisasi 

campak. 

1.4. Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi mahasiswa 

dan tenaga kesehatan tentang pengaruh growth faltering terhadap kejadian 

demam dan kejang demam pasca imunisasi campak. Bagi masyarakat 

diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pertumbuhan balita dan 

pengaruh pertumbuhan tersebut terhadap kejadian ikutan pasca imunisasi 

campak. 
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1.5. Orisinalitas Penelitian 

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian 

Judul Peneliti Metode Hasil 

Effects of age on 

the risk of fever 

and seizures 

following 

immunization 

with measles-

containing 

vaccines in 

children15 

Rowhani-

Rahbar, A, 

Fireman B, 

Lewis E, 

Nordin J, 

Naleway A, 

Jacobsen SJ, 

Jackson LA, 

Tse A, 

Belongia EA, 

Hambridge 

SJ, Weintraub 

E, Baxter R, 

Klein NP. 

Rancangan 

penelitian 

cohort 

retrospective. 

Sampel didapat 

dari 8 tempat 

Data Vaksin 

dengan total 

840,348 anak 

usia 12-23 

bulan yang 

telah menerima 

vaksin campak 

Dalam analisis 

terhadap semua 

vaksin yang 

mengandung 

campak, 

meningkatnya 

risiko kejang 

pada durasi 7-

10 hari interval 

risiko lebih 

tinggi pada 

anak yang lebih 

tua Risiko 

relatif terhadap 

demam pasca 

imunisasi juga 

lebih tinggi 

secara 

signifikan pada 

anak dengan 

usia lebih tua 

daripada usia 

lebih muda. 
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Judul Peneliti Metode Hasil 

The Effect of 

Micronutrient 

Deficiencies on 

Child Growth: A 

Review of Results 

from Community-

Based 

Supplementation 

Trials16 

Juan A. 

Rivera, 

Christine 

Hotz, Teresa 

González-

Cossío, 

Lynette 

Neufeld, 

Armando 

García-

Guerra 

Penelitian 

terhadap 

komunitas, 

randomized, 

kontrol plasebo 

dengan 

supplementasi 

mikronutrien 

dilakukan untuk 

mengetahui 

mikronutrien 

mana yang 

menjadi 

penyebab 

growth 

faltering. 

Ada bukti kuat 

mengenai 

defisiensi Zinc 

dengan growth 

faltering. 

Defisiensi 

vitamin A dan 

defisiensi besi 

juga memliki 

pengaruh 

terhadap growth 

faltering, 

apabila sangat 

berat. 

 

 

Pada penelitian ini, yang membedakan dengan penelitian - 

penelitian sebelumnya adalah tempat, metode penelitian, variabel. 

Penelitian akan dilakukan di puskesmas daerah Semarang. 

Penelitian ini menggunakan metode kohort prospektif dan 

menggunakan variabel growth faltering dengan variabel perancu 

bayi berat lahir rendah. 

 


