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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyakit demam berdarah dengue (DBD) merupakan salah satu masalah

kesehatan masyarakat penting di Indonesia dan sering menimbulkan suatu

kejadian luar biasa dengan kematian yang besar. Di Indonesia nyamuk penular

(vektor) penyakit DBD yang penting adalah Aedes aegypti, Aedes albopictus, dan

Aedes scutellaris tetapi sampai saat ini yang menjadi vektor utama dari penyakit

DBD adalah Aedes aegypti (Depkes RI, 2005b).

Penyakit demam berdarah dengue adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh

virus dengue dengan ciri demam tinggi mendadak disertai menifestasi perdarahan

dan bertendensi menimbulkan renjatan (shock) dan kematian. Penyakit DBD ini

sampai sekarang obat dan vaksinnya belum ditemukan sehingga satu-satunya cara

untuk memberantas penyakit DBD ini adalah dengan memutuskan rantai

penularan yaitu dengan pengendalian vektor.

Penyakit deman berdarah dengue di Indonesia pertama kali dilaporkan pada

tahun 1968 di Surabaya dengan kasus 58 orang anak, 24 di antaranya meninggal

dengan case fatality rate (CFR) = 41,3%. Sejak itu penyakit DBD menunjukkan

kecenderungan peningkatan jumlah kasus dan seluruh wilayah Indonesia

mempunyai risiko karena virus penyebab dan nyamuk penularnya (Aedes aegypti)

tersebut tersebar luas, kecuali daerah yang memiliki ketinggian lebih dari 1000
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meter di atas permukaan laut. Penyebaran nyamuk ini meliputi daerah perkotaan

yang padat penduduknya maupun wilayah pedesaan (Depkes RI, 1998).

Kejadian DBD di Provinsi Bali pada tahun 2010 mencapai 12.490 kasus

(Insidence Rate/IR = 320,9 per 100.000 penduduk), dengan kematian sejumlah 35

orang (Case Fatality Rate/CFR = 0,3%) (Dinkes Provinsi Bali, 2010), meningkat

tajam bila dibandingkan dengan kejadian DBD pada tahun 2009, di mana kasus

DBD di Provinsi Bali pada tahun 2009 tercatat sejumlah 5810 orang (IR = 167,4

per 100.000 penduduk), dengan kematian sejumlah 9 orang (CFR = 0,2%)

(Dinkes Provinsi Bali, 2009).

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Denpasar jumlah kasus demam

berdarah di wilayah Kota Denpasar tiga tahun terakhir terus mengalami

peningkatan, mulai pada tahun 2011 tercatat 981  kasus dengan angka kematian

2 orang atau CFR  0,2 %, tahun 2012 tercatat 1009 kasus dengan angka kematian

3 orang atau CFR 0,3 %, tahun 2013 tercatat 1766 kasus dengan angka kematian

3 orang atau CFR 0,17 % (Dinkes Kota Denpasar, 2013). Predikat daerah

endemis DBD masih disandang oleh Kota Denpasar. Berbagai upaya

pemberantasan telah dilakukan antara lain melalui pengasapan/fogging untuk

membunuh nyamuk dewasa dan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) namun

sampai sekarang belum berhasil dengan baik.

Melihat upaya yang telah dilakukan, rupanya permasalahan  penyakit DBD

tidak mutlak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, dalam hal ini Dinas

Kesehatan Kota Denpasar, namun kesuksesan  upaya pemberantasan penyakit
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DBD adalah paling besar pada partisipasi masyarakat atau masyarakat sadar akan

upaya PSN  dapat mengurangi penyakit DBD tersebut.

Tempat potensial untuk perindukan/perkembangbiakan nyamuk Aedes

aegypti adalah tempat penampungan air (TPA) yang digunakan sehari-hari, yaitu

drum, bak mandi, bak WC, gentong, ember dan lain-lain. Tempat perindukan

lainnya yang non TPA adalah vas bunga, ban bekas, botol bekas, tempat minum

burung, tempat sampah dan lain-lain, serta TPA alamiah yaitu lubang pohon, daun

pisang, pelepah daun keladi, lubang batu, dan lain-lain (Soegijanto,2004).

Keberadaan kontainer ini berhubungan dengan pengelolaan sanitasi rumah dan

tempat perindukan nyamuk Aedes aegypti.

Tempat perindukan nyamuk yang lain adanya kontainer di tempat ibadah

dan pasar, saluran air hujan yang tidak lancar di sekitar rumah merupakan tempat

perkembangbiakan nyamuk yang baik. Lokasi pasar seharusnya berjarak lebih

dari 200 m dari  pemukiman penduduk bila dikaitkan dengan jarak terbang

nyamuk.

Pertumbuhan dan perkembangan jentik dipengaruhi oleh beberapa faktor, di

antaranya yang terpenting adalah temperatur, cukup atau tidaknya bahan

makanan, ada tidaknya binatang air sebagai predator (Iskandar, 1985). Suatu

daerah dapat endemis, sporadis dan dapat menimbulkan manifestasi klinik yang

berbeda sampai saat ini belum diketahui dengan jelas.

Penyebaran DBD erat kaitanya dengan meningkatnya mobilitas penduduk,

sejalan dengan semakin membaiknya sarana transportasi di dalam kota maupun

antardaerah dan penyebaran nyamuk penular DBD baik di rumah-rumah maupun
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di tempat umum cukup luas. Hasil survei Depkes RI 1986-1987 di 9 kota

menunjukkan bahwa satu di antara tiga rumah maupun tempat umum ditempati

jentik vektor nyamuk penular DBD Aedes aegypti.

Pengetahuan, sikap, perilaku masyarakat  tentang pencegahan pada umumnya

masih kurang. Menurut pengertian dasar, perilaku masyarakat bisa dijelaskan

merupakan suatu respon seseorang terhadap stimulus atau rangsangan yang

berkaitan dengan sakit dan penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan, serta

lingkungan. Respon atau reaksi manusia baik bersifat pasif (pengetahuan,

persepsi, dan sikap), maupun bersifat aktif (tindakan yang nyata atau praktis

(Notoatmodjo, 2012).

Berdasarkan data Dinkes Kota Denpasar (2013), selama tiga tahun terakhir

kasus deman berdarah di wilayah Puskesmas I  Denpasar Selatan paling tinggi

yaitu  pada tahun 2011 tercatat 176  kasus Insidence Rate/IR = 258,2 per 100.000

penduduk) dengan kematian sejumlah 0 orang (Case Fatality Rate/CFR = 0 %) ,

tahun 2012 tercatat 162  kasus IR = 216 per 100.000 penduduk) dengan kematian

sejumlah 0 orang (Case Fatality Rate/CFR = 0 %) dan tahun  2013 tercatat 350

kasus IR = 424,4 per 100.000 penduduk) dengan kematian sejumlah 1 orang

(Case Fatality Rate/CFR = 0,29 %). Wilayah kerja Puskesmas I Denpasar Timur

mempunyai  insiden  kasus demam berdarah paling  rendah dibandingkan dengan

wilayah Puskesmas I Denpasar Selatan dan  puskesmas lainnya yang ada di

wilayah  Kota Denpasar.  Untuk tahun 2011  tercatat 68 kasus IR= 143 per

100.000 penduduk) dengan kematian sejumlah 1 orang (Case Fatality Rate/CFR =

1,47  %), tahun 2012 tercatat 74 kasus IR = 86,7 per 100.000 penduduk) dengan



5

kematian sejumlah 0 orang (Case Fatality Rate/CFR = 0  %), tahun 2013  tercatat

111 kasus IR= 118,2 per 100.000 penduduk) dengan kematian sejumlah 0 orang

(Case Fatality Rate/CFR = 0  %).

Keberadaan jentik yang  digambarkan dengan  angka bebas jentik  di wilayah

Puskesmas I Denpasar Selatan berturut-turut selama 3 tahun terakhir pada tahun

2011 sebesar 93,40 %, tahun 2012 sebesar 94,10% dan tahun 2013 sebesar

90,08 %, sedangkan wilayah Puskesmas I Denpasar Timur tahun 2011 sebesar

97,68 %, tahun 2012 sebesar 95,76% dan tahun 2013 sebesar 94,67 % (Dinkes

Kota Denpasar, 2013), dengan angka bebas jentik  lebih atau sama dengan 95%

diharapkan penularan demam berdarah dapat dicegah atau dikurangi (Depkes RI,

2005b).

Faktor mobilitas penduduk, kepadatan penduduk maupun perilaku

masyarakat yang berhubungan dengan PSN juga berpotensi menimbulkan

kejadian luar biasa/wabah. Penyebaran penyakit DBD  secara pesat sejak tahun

1968 di Indonesia dikarenakan oleh  semakin mudahnya penyebaran virus yang

didukung oleh meningkatnya mobilitas penduduk karena semakin baiknya sarana

transportasi di dalam kota maupun antardaerah.

Berdasarkan kondisi perbedaan jumlah kasus kejadian  penyakit demam

berdarah dengue dan perbedaan angka bebas jentik merupakan alasan  utama

dijadikan Puskesmas I Denpasar Selatan dan wilayah Puskesmas I Denpasar

Timur sebagai studi kasus untuk  penelitian Hubungan Perilaku Masyarakat dalam

Pemberantasan Sarang Nyamuk dan faktor lingkungan dengan kejadian demam

berdarah dengue.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini lebih difokuskan pada

permasalahan hubungan perilaku masyarakat dalam pemberantasan sarang

nyamuk dengan kejadian demam berdarah dengue di wilayah kerja Puskesmas I

Denpasar Selatan dan Puskesmas I Denpasar Timur. Permasalahan tersebut

dicoba untuk dipahami  dengan menjawab pertanyaan penelitian yang dapat

diformulasikan sebagai berikut:

a. Adakah hubungan perilaku masyarakat dalam pemberantasan

sarang nyamuk dengan kejadian demam berdarah dengue di

wilayah kerja Puskesmas I Denpasar Selatan ?

b. Adakah hubungan perilaku masyarakat dalam pemberantasan

sarang nyamuk dengan kejadian demam berdarah dengue di

wilayah kerja Puskesmas I Denpasar Timur?

c. Adakah hubungan faktor lingkungan dengan kejadian demam

berdarah dengue di wilayah kerja Puskesmas I Denpasar Selatan ?

d. Adakah hubungan faktor lingkungan dengan kejadian demam

berdarah dengue di wilayah kerja Puskesmas I Denpasar Timur ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum
Tujuan umum penelitian ini adalah untuk membuktikan hubungan faktor

perilaku kesehatan masyarakat dan kondisi lingkungan  dengan tingkat kejadian

demam berdarah dengue di wilayah kerja Puskesmas I Denpasar Selatan dan

wilayah Puskesmas I Denpasar Timur.
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1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus dalam penelitian ini adalah

a. Mengetahui hubungan perilaku masyarakat dalam pemberantasan sarang

nyamuk dengan kejadian demam berdarah dengue di wilayah kerja

Puskesmas I Denpasar Selatan.

b. Mengetahui hubungan perilaku masyarakat dalam pemberantasan sarang

nyamuk dengan kejadian demam berdarah dengue di wilayah kerja

Puskesmas I Denpasar Timur.

c. Mengetahui hubungan faktor lingkungan dengan kejadian demam berdarah

dengue di wilayah kerja Puskesmas I Denpasar Selatan.

d. Mengetahui hubungan faktor lingkungan dengan kejadian demam berdarah

dengue di wilayah kerja Puskesmas I Denpasar  Timur.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berkut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Data  ilmiah yang diperoleh  dalam penelitian ini diharapkan memberikan

informasi  yang memperkaya  pengetahuan ilmiah, khususnya pengendalian dan

atau pencegahan vektor DBD di wilayah kerja Puskesmas I Densel dan Puskesmas

I  Dentim.
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1.4.2 Manfaat  Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah

a. Memberikan gambaran dan masukan kepada Kepala Puskesmas I Denpasar

Selatan dan kepada Kepala Puskesmas I Denpasar Timur dalam

melaksanakan program pencegahan dan pengendalian penyakit DBD.

b. Memberikan gambaran, masukan dan alternatif kebijakan kepada Kepala

Dinas Kesehatan Kota Denpasar dalam upaya meningkatkan kualitas

pelaksanaan program pengendalian penyakit DBD.


