
Pengertian 

Imunisasi adalah tindakan untuk memberikan kekebalan terhadap 

suatu penyakit atas tubuh manusia (Kamisa, 1998 : 241). 

Imunisasi DPT suatu kombinasi vaksin penangkal difteri, pertusis, 

dan tetanus. 

Tujuan (Alimul, 2003 : 65). 

Tujuan dari imunisasi DPT adalah : 

1. Mencegah penyakit difteri 

Difteri adalah penyakit yang bermula dari infeksi pada hal ini 

terkadang nyaris tanpa disertai radang tenggorokan yang menyebabkan 

saluran pernapasan tersumbat, kerusakan jantung dan kematian. Serta 

bisa menyebabkan infeksi paru-paru dan kerusakan otak . 

2. Mencegah terjadinya pertusis 

Penyakit batuk biasanya banyak terjadi pada anak balita. Penyebab 

penyakit ini adalah kuman Haemophylus pertusis. Kuman ini biasanya 

berada di saluran pernafasan. Bila anak-anak dalam keadaan daya 

tahan tubuhnya melemah, maka kuman tersebut mudah sekali 

menyerang dan menimbulkan penyakit. Penularannya melalui cairan 

yang keluar dari hidung yang tersembur keluar waktu batuk atau 

bersin. Perawatan dan pencegahan penyakit ini tidak terlalu sulit. Bila 

anak tidak begitu menderita dan cuaca cukup baik, boleh ia dibawa 

keluar agar dapat menghirup udara segar dan bersih. Makanan 



sebaiknya diberikan yang ringan-ringan dan cukup bergizi. 

Pencegahan penyakit ini dengan imunisasi DPT . 

3. Mencegah Tetanus 

Tetanus adalah manifestasi sistemik tetanus disebabkan oleh absorbsi 

eksotoksin sangat kuat yang dilepaskan oleh clostridiumtetani pada 

masa pertumbuhan aktif  dalam tubuh manusia. Penyebab penyakit ini 

adalah clostridiumtetani yang hidup anaerob, berbentuk spora selama 

di luar tubuh manusia, tersebar luas di tanah dan mengeluarkan toksin 

bila dalam kondisi baik. Toksin ini dapat menghancurkan sel darah 

merah, merusak leukosit dan merupakan tetanosporasmin yaitu toksin 

yang neurotropik yang dapat menyebabkan ketegangan dan spasme 

otot. 

Waktu Pemberian 

Booster pertama biasanya diberikan pada umur sekitar 2 sampai 11 bulan 

dan yang selanjutnya diberikan pada usia sekitar 4-5 tahun (Alimul, 2003 : 

72). 

Imunisasi dasar vaksin DPT diberikan setelah berusia 2 bulan sebanyak 3 

kali (DPT I, II dan III) dengan interval tidak kurang dari 4 minggu. 

Imunisasi DPT ulangan diberikan satu tahun sejak imunisasi DPT III, 

kemudian saat masuk sekolah (5 – 6 tahun) dan saat meninggalkan 

sekolah dasar (12 tahun). Menurut program dilanjutkan dengan TT di 

kelas 2 dan 3 SD.  



Cara Pemberian 

Imunisasi DPT diberikan dengan cara injeksi intra muskuler (IM) pada 

paha sebanyak 0,5 ml. Pemberian dilakukan 3 kali dengan interval 4 

minggu. 

Efek Samping 

Efek samping dari pemberian imunisasi DPT adalah munculnya efek 

imunitas terhadap penyakit yang alam hal ini vaksin DPT yang telah 

dilemahkan dalam hal ini salah satu bentuknya adalah munculnya 

kenaikan suhu tubuh (Alimul, 2003 : 72). 

 


