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BAB  II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Faktor Lingkungan

Mutu lingkungan diartikan sebagai kondisi  lingkungan dalam hubungannya

dengan mutu hidup. Makin tinggi derajat umum lingkungan dalam suatu

lingkungan tertentu, makin tinggi pula derajat mutu lingkungan tersebut

(Soemarwoto, 1991).

Lingkungan sangat mempengaruhi tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes

aegypti, terutama bila di lingkungan tersebut banyak terdapat TPA yang menjadi

medium breeding place bagi nyamuk Aedes aegypti seperti, bak mandi/WC,

gentong, kaleng- kaleng bekas, dan lain-lain. Tempat  yang kurang bersih dan air

nya jernih serta terlindung dari sinar matahari langsung merupakan tempat

perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Tempat yang disukai sebagai tempat

berkembangbiaknya adalah tempat air yang lokasinya di dalam dan dekat rumah

(Soegijanto, 2004).

2.1.1 Lingkungan fisik

Lingkungan fisik yang berpengaruh terhadap endemisitas  DBD ada

bermacam-macam, misalnya bahan kontainer, ketinggian tempat, iklim, suhu,

kelembaban, dan curah hujan. Macam kontainer termasuk pula letak dari

kontainer, bahan kontainer, warna kontainer, bentuk kontainer, volume kontainer,

penutup kontainer dan asal air dalam kontainer sangat mempengaruhi nyamuk

betina dalam pilihan tempat bertelur. Tempat air yang tertutup kurang
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baik/longgar sangat disukai oleh nyamuk betina sebagai tempat bertelur

dibandingkan dengan tempat air yang terbuka karena tutupnya jarang dipasang

secara baik dan sering dibuka mengakibatkan ruang di dalamnya relatif lebih

terang dibandingkan dengan tempat air yang tertutup. Iklim adalah salah satu

komponen lingkungan fisik yang terdiri dari suhu, udara, kelembaban, curah hujan

dan angin. Ada dua macam iklim yaitu iklim mikro dan iklim makro. Di Indonesia

kasus demam berdarah dengue diperkirakan terus meningkat  seiring dengan

perubahan temperatur dan curah hujan. Penularan beberapa penyakit menular

sangat dipengaruhi oleh faktor iklim. Parasit dan vektor penyakit sangat peka

terhadap faktor iklim, khususnya suhu, curah hujan, kelembaban, permukaan air

dan angin. Penyakit  yang tersebar melalui vektor seperti malaria dan  demam

berdarah dengue (DBD)  perlu diwaspadai karena penularan penyakit seperti ini

akan meningkat dengan perubahan iklim. Di banyak negara tropis penyakit ini

merupakan penyebab kematian utama (Depkes.RI.1992.b).

Nyamuk Aedes aegypti dapat bertahan hidup pada suhu rendah, tetapi

metabolismenya turun atau bahkan terhenti  bila suhu turun sampai dibawah suhu

kritis. Proses fisiologis nyamuk akan terhambat pada suhu yang lebih tinggi dari

35oC, rata-rata suhu optimum untuk pertumbuhan nyamuk adalah 250C – 270 C,

pertumbuhan nyamuk akan berhenti sama sekali apabila suhu kurang dari  100C

atau lebih dari 400C (Sugito, 1989). Biasanya nyamuk akan meletakkan telurnya

pada temperatur udara sekitar 200 -30 0 C (Iskandar, 1985).
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2.1.2  Lingkungan Biologi

Telur, larva, dan pupa nyamuk Aedes aegypti tumbuh dan berkembang di

dalam air. Genangan air yang disukai sebagai tempat perindukan nyamuk ini

berupa genangan air yang tertampung di suatu wadah yang biasa disebut kontainer

atau TPA bukan genangan air di tanah (Soegijanto, 2004). Pada kontainer dengan

genangan air yang lama biasanya terdapat bakteri pathogen dari parasit yang

mempengaruhi pertumbuhan jentik (larva) dari instar. Adanya infeksi pathogen

dari parasit pada larva mengurangi  jumlah larva hidup untuk menjadi nyamuk

dewasa, masa pertumbuhan larva bisa menjadi lebih lama dan umur dari nyamuk

dewasa yang berasal dari larva terinfeksi pathogen atau parasit biasanya lebih

pendek.

2.1.3 Lingkungan Sosial

2.1.3.1  Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk ikut menunjang penularan penyakit DBD, semakin

padat penduduknya, semakin mudah nyamuk Aedes aegypti untuk menularkan

virusnya. Faktor-faktor penyebab munculnya kembali wabah dengue antara lain

pertumbuhan jumlah penduduk  yang tidak memiliki pola tertentu dan urbanisasi

yang tidak terencana serta tidak terkontrol (Depkes RI, 2000).

2.1.3.2  Mobilitas Penduduk

Mobilitas penduduk memudahkan penularan penyakit demam berdarah dari

satu tempat ke tempat lainnya dan biasanya penyakit menjalar dimulai dari  suatu

pusat sumber penularan kemudian mengikuti lalu lintas penduduk. Makin ramai

lalu lintas itu, makin besar kemungkinan penyebaran (Soegijanto, 2004). Faktor
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lain yang mempengaruhi  adalah adanya faktor lingkungan yang mendukung

maka jumlah penderita secara tidak langsung dari tahun ke tahun menunjukkan

kecenderungan meningkat, khususnya di kota besar. Sejak tahun 1984 penyakit

DBD berjangkit pula di pedesaan. Faktor lingkungan merupakan faktor utama

yang menentukan dalam penularan DBD. Hasil penelitian yang dilakukan oleh

Azizah dan Faizah (2010) menunjukkan bahwa mobilitas penduduk yang tinggi

menjadi salah satu faktor yang berperan dalam status endemisitas suatu wilayah.

2.1.3.3 Kepadatan Penghuni

Kepadatan penghuni rumah merupakan parameter terkecil yang lebih terukur

dan akurat dalam memprediksi  kepadatan penduduk suatu daerah.  Kepadatan

penduduk, kepadatan penghuni ini  jelas ikut menunjang penularan penyakit

DBD. Semakin padat hunian suatu rumah,maka kemungkinan penularan semakin

mudah. Kepadatan penghuni di dalam ruangan yang berlebihan akan

mempengaruhi kelembaban dalam ruangan tersebut, hal ini berpengaruh terhadap

habitat dan perkembanganbiakan nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes Aegypti

bersifat antropofilik (lebih menyukai darah manusia daripada darah binatang),

rumah yang padat penghuninya lebih disenangi oleh nyamuk Aedes Aegypti dan

akan berpengaruh terhadap keberadaan jentik nyamuk tersebut (Depkes RI,

2005b; WHO, 2010). Hal ini didukung oleh hasil penelitian Cendrawirda (2008),

yang menyimpulkan bahwa rumah dengan hunian yang padat mempunyai risiko

terjadinya penyakit DBD pada anak 14,48 kali lebih besar bila dibandingkan

dengan rumah yang huniannya tidak padat.
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Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

No. 829/Menkes/SK/VII/1999, ratio luas ruang tidur  adalah 4 m² perorang,

apabila luas ruang tidur minimal 8 m², dan tidak dianjurkan digunakan lebih dari

2 orang tidur dalam satu ruang tidur, kecuali anak di bawah umur 5 tahun (Depkes

RI, 2005a).

2.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Demam Berdarah dengue

Aedes aegypti yang berada dalam jumlah besar di suatu daerah, secara

epidemiologi penularan atau resiko infeksi semakin cepat. Daerah yang jumlah

penduduknya padat disertai dengan distribusi nyamuk yang tinggi, potensi

transmisi virus semakin meningkat dan bertendensi ke arah terbentuknya daerah

endemis (Sunaryo, 1988). Faktor kepadatan penduduk juga dinyatakan sebagai

salah satu faktor yang berperan dalam endemisitas DBD. Hal ini sejalan dengan

hasil penelitian Setianingsih (2009), Rahayani (2010), dan Munsyir (2010).

Kecendrungan penyakit DBD terjadi di kota kota besar karena selain memiliki

pemukiman penduduk yang padat juga kumuh, dapat menciptakan tempat yang

sangat subur bagi perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes

albopictus (Sunaryo,1988).

2.1.4.1  Habitat Hidup dan Kebiasaan Nyamuk

Nyamuk Aedes aegypti tersebar luas di daerah tropis dan sub-tropis  di Asia

Tenggara, dan ditemukan hampir  di semua daerah perkotaan. Di daerah yang

gersang, misalnya India, Aedes aegypti merupakan vektor di perkotaan dan

populasinya berubah-ubah sesuai dengan curah hujan (Depkes RI, 2000).
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Ketinggian merupakan faktor penting yang membatasi penyebaran nyamuk

Aedes aegypti. Di India, Aedes aegypti tersebar mulai dari ketinggian 0 hingga

1000 meter di atas permukaan laut. Di daratan rendah (kurang dari 500 meter)

tingkat populasi nyamuk dari sedang hingga tinggi, sementara di daerah

pegunungan (lebih dari 500 meter) populasinya rendah. Di Negara Asia

Tenggara, ketinggian 1000 sampai 1500 meter merupakan batas penyebaran

nyamuk Aedes aegypti (Depkes RI, 2000).

2.1.4.2  Tempat  Perkembangbiakan Nyamuk Aedes aegypti

Tempat perkembangbiakan utama adalah TPA di dalam atau di sekitar rumah

atau tempat-tempat umum, biasanya tidak melebihi  jarak 500 meter dari rumah.

Tempat perkembangbiakan nyamuk ini berupa genangan air yang tertampung di

suatu tempat atau bejana. Nyamuk ini kurang suka berkembangbiak di tempat-

tempat yang langsung berhubungan dengan tanah.

Jenis tempat berkembangbiak nyamuk Aedes aegypti (Depkes RI  1992b)

dapat dibedakan beberapa jenis yaitu sebagai berikut :

a. Tempat penampung air sementara untuk keperluan sehari-hari,

seperti  drum, tangki, reservoir, bak mandi/WC dan ember.

b. Tempat penampungan air  bukan untuk keperluan sehari-hari

seperti tempat minum burung, vas bunga dan barang bekas (ban,

kaleng, botol dan plastik).

c. Tempat penampungan air alamiah seperti lubang pohon , lubang

batu, pelepah daun, tempurung kelapa, pelepah pisang dan

potongan bambu.



7

Berdasarkan penelitian Mochammadi et al.(2002) tentang analisis densitas

Aedes aegypti pada daerah endemis demam berdarah di Kecamatan Sawahan

Kotamadya Surabaya, diketahui bahwa tipe-tipe tempat perindukan nyamuk Aedes

aegypti yang paling banyak terdapat di bak mandi, kemudian diikuti gentong, bak

WC, tempayan, dan tempat wudhu.

2.1.4.2.1 Keberadaan Pasar

Secara teoritis tempat perkembangbiakan nyamuk aedes aegypti berupa

genangan air yang tertampung di suatu tampat atau bejana. Nyamuk kurang suka

berkembangbiak di tempat-tempat yang langsung berhubungan dengan tanah.

Keberadaan pasar erat kaitannya dengan sampah. Pada musim penghujan

umumnya pengangkutan sampah terhambat, dengan banyaknya sampah kontainer

yang mungkin bisa ditimbulkan oleh kegiatan pasar maka sangat mungkin pasar

merupakan tempat berkembangbiak nyamuk. Jarak pasar yang berdekatan dengan

perumahan penduduk memungkinkan nyamuk dapat terbang mencapai perumahan

penduduk (Depkes RI, 1992b).

2.1.4.2.2 Tempat Sampah

Tempat sampah yang terbuka dan dibuangnya di kontainer berupa kaleng atau

gelas plastik memungkinkan sebagai tempat berkembangbiaknya nyamuk.

Kontainer ini juga tidak langsung berhubungan dengan tanah. Oleh karena itu

keberadaan tempat sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan (terbuka) juga

dapat menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk (Depkes RI, 1992b).
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2.1.4.2.3 Keberadaan Tempat Ibadah

Tempat ibadah di pedesaan identik dengan adanya tempat penampung air

yang besar, yang baru dikuras tiga atau paling cepat satu bulan sekali. Jadi

keberadaan tempat ibadah yang keadaan sanitasinya kurang terpelihara akan

menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk (Depkes RI, 1992b). Berdasarkan

penelitian yang dilakukan Nuidja et al. (1997) menunjukkan bahwa  di tempat

penyimpanan tirta  dan jun tandeg yang bahan bakunya dari tanah ditemukan

larva Aedes aegypti sejumlah 39  larva, di tempat tirta dari alumunium ditemukan

larva Aedes aegypti sejumlah 3 larva dan tempat tirta dari toples tidak

ditemukan  larva.

2.1.4.2.4 Keberadaan Tanaman Hias

Keberadaan tanaman hias berupa pot memang  berhubungan langsung dengan

tanah yang terdapat di dalam pot, namun bukan berarti nyamuk tidak suka untuk

berkembangbiak. Genangan air yang tertampung bisa sebagai tempat

berkembangbiak nyamuk (Depkes RI, 1992b). Banyaknya tanaman hias dan

tanaman pekarangan mempengaruhi tingginya kelembaban dan kurangnya

pencahayaan dalam rumah. Keadaan ini merupakan tempat yang disenangi

nyamuk untuk hinggap beristirahat (Soegijanto, 2003). Hal ini sejalan dengan

penelitian Agustin (2010), yang menyatakan keberadaan tanaman hias secara

bermakna berpengaruh terhadap kejadian demam berdarah dengue di wilayah

kerja Puskesmas Tegal Timur Kota Tegal (p value = 0,009; OR = 5,400, 95% CI =

1,602 - 18,204), demikian pula dengan keberadaan tanaman di pekarangan (p

value = 0,007; OR = 3,567, 95% CI = 1,400 - 9,088). Bila banyak tanaman hias
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dan tanaman pekarangan, berarti akan menambah tempat yang disenangi nyamuk

untuk hinggap/istirahat.

Brigit et al. (2004) dalam Wahyono et al. (2010), dalam penelitian cross sectional

dengan 1750 sampel, menemukan bahwa responden dengan densitas tumbuhan

dekat rumah ≥ 14 pohon mempunyai kemungkinan terkena DBD 0,43 kali

dibanding responden dengan densitas tumbuhan dekat rumah < 14 pohon ( OR =

0,43%, 95% CI = 0,19 - 1,91).

2.1.4.2.5 Keberadaan Saluran Air Hujan

Keberadaan saluran air hujan atau selokan yang kurang lancar akan

menimbulkan genangan air yang lebih lama. Saluran air hujan ini konstruksinya

biasanya terbuat dari bahan semen sehingga air yang tergenang tidak berhubungan

langsung dengan tanah. Meskipun nyamuk Aedes aegypti hanya menyukai

genangan air yang jernih namun tidak menutup kemungkinan juga bisa

berkembangbiak di air yang kurang bersih/kotor (Depkes RI, 1992b).

2.1.4.2.6 Keberadaan Kontainer

Keberadaan kontainer kaleng bekas, tempat minum burung, drum penampung

air, cekungan batu, maupun bambu merupakan tempat yang bisa menampung

genangan air. Nyamuk Aedes aegypti suka berkembangbiak di tempat-tempat ini.

Kontainer-kontainer ini keberadaannya sangat dekat dengan rumah, dengan

dekatnya jarak perindukan dan rumah, maka memudahkan nyamuk ini mencapai

rumah (Depkes RI, 1992b).
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2.1.4.3  Kebiasaan Menggigit

Nyamuk Aedes aegypti sangat senang dengan darah manusia (antropofilik).

Nyamuk ini memiliki kebiasaan menggigit secara berulang (multiple biters) yaitu

menggigit beberapa orang dewasa secara bergantian dalam waktu singkat.

Nyamuk Aedes aegypti sebagai vektor utama cenderung menggigit orang dan

beristirahat di dalam rumah dan bangunan (endofagik dan endifilik) aktif

menggigit orang pada siang hari (day biters) dengan puncak gigitan pada pagi hari

antara pukul 09.00 – 10.00 dan sore pukul 16.00 – 18.00, sedangkan nyamuk

Aedes albopictus sebagai vektor potensial DBD cenderung menggigit orang dan

istirahat di luar rumah dan bangunan (eksofagik dan eksofilik) aktif menggigit

pada siang hari dengan puncak gigitan pada pukul 07.00 - 10.00 dan sore pada

pukul 17.00 – 19.00 (Depkes RI, 1997a).

2.1.4.4  Kebiasaan Hinggap

Sebagian besar nyamuk Aedes aegypti mempunyai kebiasaan beristirahat

setelah makan di dalam rumah (endophilik) yang kondisi  agak gelap dan lembab,

misalnya tempat tidur, kloset, dapur di bawah perabotan, benda-benda tergantung

seperti baju, tirai dan dinding. Nyamuk ini jarang dijumpai beristirahat di luar

rumah (excophillic) seperti di taman-taman dan tempat terlindung lainnya

(Depkes RI, 2000). Setelah menggigit, selama menunggu waktu pematangan telur

nyamuk akan berkumpul di tempat-tempat terdapat kondisi optimum  untuk

beristrahat, setelah itu akan bertelur dan menggigit lagi. Tempat-tempat yang

disenangi nyamuk untuk hinggap dan beristirahat antara lain : benda-benda yang
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tergantung, bewarna agak gelap, ruangan yang relatif  lembab dan intensitas

cahaya yang rendah (agak redup).

Perich et al. (2000) dalam penelitiannya di Panama seperti dikutip oleh

Widjana (2003) menemukan bahwa 75% nyamuk dewasa istirahat di dalam rumah

dengan jarak 6 meter dari jalan utama. Tempat yang paling diminati  untuk

beristirahat adalah tempat tidur, kursi ruang tamu dan kamar mandi. Fixed objects

terutama dinding merupakan tempat yang paling disukai oleh nyamuk jantan

sementara tempat yang paling disukai oleh nyamuk betina adalah di furniture dan

barang-barang dengan posisi tergantung seperti pakaian. Ada 4 tipe permukaan

yang disukai sebagai tempat beristirahat yakni permukaan semen, kayu, pakaian

dan logam. Nyamuk jantan lebih banyak dijumpai beristirahat pada permukaan

logam dan cardboard, sementara nyamuk betina lebih banyak dijumpai pada

permukaan kayu dan pakaian.

2.1.4.5 Penyebaran dan Jarak Terbang

Nyamuk Aedes aegypti dapat hidup dan berkembangbiak sampai ketinggian

daerah lebih kurang 1000 meter dari permukaan air laut. Di atas ketinggian 1000

meter tidak dapat berkembang biak karena pada ketinggian tersebut suhu udara

terlalu rendah sehingga tidak memungkinkan bagi  jenis nyamuk tersebut untuk

hidup (Depkes RI, 1992c). Ada beberapa hal yang menyebabkan nyamuk Aedes

aegypti terbang dari perindukan ke tempat lainnya, yaitu : (1) mendapatkan

makanan, (2) mencari pasangan, (3) menghindar dari musuh, (4)mencari tempat

bertelur dan, (5) hibernasi pada keadaan yang ekstrim (Widjana, 2003). Jarak

terbang nyamuk Aedes aegypti di perkirakan 100 meter. Di Puerto Rico nyamuk
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betina Aedes aegypti mampu terbang sampai 400 meter. Meskipun kemampuan

terbang Aedes aegypti umumnya lemah, namun Aedes aegypti juga mempunyai

kemampuan penyebaran secara pasif yaitu melalui telur dan jentik di dalam

wadah-wadah tertentu (Depkes RI, 2000).

Kemampuan terbang nyamuk betina rata-rata 40 meter,  maksimal  100 meter,

namun secara pasif misalnya karena angin atau terbawa oleh kendaraan  dapat

berpindah lebih jauh (Depkes, 1992c). Penyebaran nyamuk Aedes aegypti betina

dewasa dipengaruhi pula oleh keberadaan tempat bertelur dan darah sebagai

makanan. Hasil penelitian terbaru di Puerto Rico menunjukkan bahwa nyamuk

betina dewasa menyebar lebih dari 400 meter untuk mencari tempat bertelur

(Depkes RI, 2000).

2.1.5  Faktor Risiko Terhadap Penyakit Demam Berdarah Dengue

Menurut teori infeksi sekunder, seseorang dapat terjangkit penyakit DBD,

apabila mendapat infeksi ulangan dari virus dengue type yang berlainan dengan

infeksi sebelumnya. Menurut (Depkes RI,1997b) tempat yang potensial untuk

terjadinya penularan DBD adalah

1) Wilayah yang banyak kasus DBD (endemis/sporadis).

2) Tempat-tempat umum yang merupakan tempat berkumpulnya orang-orang

yang datang dari berbagai daerah/wilayah, sehingga kemungkinan untuk

terjadinya pertukaran tipe virus dengue sangat besar, seperti sekolah,

pasar, rumah sakit atau puskesmas, hotel, dan lain-lain.
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3) Lokasi pemukiman baru, umumnya penduduknya berasal dari berbagai

daerah/wilayah, maka terdapat di antaranya penderita atau carrier yang

membawa tipe dengue yang berlainan sesuai dengan lokasi asal.

2.1.5.1 Suhu dan Kelembaban

Suhu dan kelembaban berpengaruh pada masa inkubasi instrinsik yaitu proses

pembiakan dan pertumbuhan virus dengue dalam tubuh nyamuk mulai dari

lambung sampai kelenjar ludah nyamuk hingga siap untuk ditularkan.

Kelembaban optimum bagi Aedes aegypti adalah 70% - 80%, sedangkan suhu

optimum 280 – 290C kelembaban  yang tinggi dapat memperpanjang umur

nyamuk (Mardihusodo,1988). Tempat perindukan di luar rumah terutama pada

musim kemarau akan banyak menghilang dan jumlah populasi nyamuk Aedes

aegypti pada musim kemarau juga sedikit. Hal ini disebabkan karena pengaruh

suhu udara yang tinggi dan kelembaban yang relatif rendah sangat tidak

menguntungkan bagi kehidupan nyamuk, akibatnya umur nyamuk lebih pendek

dan cepat mati. Dikatakan bahwa tempat-tempat perindukan nyamuk Aedes

aegypti ini tidak ada selalu sepanjang tahun (Soegijanto, 2004).

2.1.5.2 Musim dan Curah Hujan

Pada musim hujan jumlah populasi nyamuk Aedes aegypti akan meningkat,

karena tempat perindukan di luar rumah terbentuk dan suhu yang sejuk serta

kelembaban udara yang relatif tinggi sangat menguntungkan bagi kehidupan

nyamuk (Soegijanto, 2004).
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2.1.5.3 Ukuran Kepadatan Vektor Nyamuk

Untuk mengetahui ukuran kepadatan vektor DBD dapat digunakan

beberapa ukuran dari larva index’s yaitu : house index (HI) , Container index

(CI), dan breteau index (BI). House Index (HI) paling banyak dipakai untuk

memonitor kadar investasi, tetapi ini tidak dapat menunjukkan jumlah kontainer

yang positif jentik. Sama halnya dengan Container index (CI) yang hanya

memberikan informasi tentang proporsi kontainer yang berisi air positif jentik dan

Breteau index (BI) menunjukkan hubungan antara kontainer yang positif jentik

dengan rumah dan dianggap merupakan informasi yang paling baik, untuk melihat

sifat habitat dari jentik yang sebenarnya dan sekaligus dapat mencatat berbagai

macam tampungan air atau kontainer yang sangat potensial sebagai tempat

berbiaknya nyamuk (Depkes RI, 2000).

Untuk menentukan kepadatan jentik Aedes aegypti digunakan parameter HI,
CI dan BI (Depkes RI, 2003, 2005b). Untuk lebih jelasnya parameter tersebut
dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Density Figure berdasarkan House Index, Container Index

dan Breteau Index Jentik Aedes Aegypti.

DF HI CI BI

1 1-3 1-2 1-4
2 4-7 3-5 5-9
3 8-17 6-9 10-19
4 18-28 10-14 20-34
5 29-37 15-20 35-49
6 38-49 21-27 50-74
7 50-59 28-33 75-99
8 60-76 34-40 100-199
9 > 77 > 77 > 200

Sumber : (Depkes RI 1992a)

Angka density figure 1 berarti menunjukkan tingkat risiko penularan rendah,

angka density figure 2-5 menunjukkan tingkat risiko penularan sedang dan angka
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density figure di atas 5 menunjukkan tingkat risiko penularan tinggi. Didapatkan

pula angka man bitting rate (MBR) yang merupakan rata-rata nyamuk yang

menggigit manusia yang diukur dengan satu ekor per orang untuk mengetahui

kebiasaan menggigit nyamuk, dalam hal ini jam-jam yang sering digunakan

nyamuk untuk menggigit. Untuk mengetahui kepadatan telur nyamuk dilakukan

Ovitrap Rate (OR) yang diukur menggunakan alat ovitrap yaitu mengukur jumlah

rata-rata telur nyamuk dalam satuan.

2.1.5.4 Morfologi dan Siklus Hidup

Dalam lingkungan hidup nyamuk Aedes aegypti mengalami 4 tahap

perubahan dari telur, larva, pupa dan dewasa. Tiga bentuk utama telur, larva dan

pupa hidup dalam lingkungan air, sebagai serangga  (Iskandar, 1985).

2.1.5.4.1 Morfologi

Nyamuk Aedes Aegypti berukuran lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata

nyamuk lain. Nyamuk ini mempunyai warna dasar hitam dengan bintik-bintik

pada bagian dada, kaki dan sayapnya. Nyamuk Aedes aegypti seperti juga nyamuk

Anophelini lainnya mengalami metamorfosis sempurna yaitu telur, larva,

kepompong dan dewasa. Pertumbuhan dari telur sampai mencapai nyamuk

dewasa dibutuhkan 9-10 hari. Nyamuk betina dapat mencapai umur 2-3 bulan

(Depkes RI, 1992b).

2.1.5.4.2 Siklus Hidup Nyamuk Aedes Aegypti

Menurut (Kemenkes RI 2011, 2013) siklus hidup nyamuk Aedes aegypti

mengalami metamorfosis sempurna mulai dari telur, larva, kepompong dan

nyamuk dewasa adalah :
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1) Stadium telur:  telur nyamuk Aedes aegypti di air dengan suhu 200 –

400 C akan menetas menjadi larva dalam waktu 1-2 hari. Nyamuk

akan menempatkan telurnya di tempat berair. Air di dalam hal ini

merupakan media utama karena tanpa air nyamuk tidak akan tumbuh dan

berkembang. Telur nyamuk Aedes aegypti dalam keadaan kering dapat

bertahan sampai 6 bulan meskipun dalam lingkungan tanpa air dan warna

telurnya bewarna hitam (Depkes RI, 1995).

2) Stadium larva:  Pada stadium larva dikenal 4 (empat) tingkatan larva,

masing-masing dinamakan instar. Setiap tingkatan dikenal instar

pertama, kedua, ketiga dan keempat. Pada instar ketiga dan keempat

pertumbuhan bulu-bulunya sudah lengkap, sehingga untuk identifikasi

larva, maka yang diambil adalah larva pada instar keempat. Stadium ini

membutuhkan kira-kira 1 (satu) minggu ( Iskandar, 1985). Sifat

dari larva nyamuk Aedes aegypti di antaranya ukuran 0,5 sampai 1 cm,

gerakannya berulang-ulang dari bawah keatas permukaan air untuk

bernafas, kemudian kembali kebawah dan seterusnya. Pada waktu

istirahat posisinya hampir tegak lurus dengan permukaan air (Depkes RI,

1995). Ciri khas dari larva Aedes aegypti adalah adanya corong udara

dengan bentuk seperti ibu jari dengan warna kecoklatan pada segmen

terakhir, pada corong udara tempat pecten dan sepasang rambut jumbai.

Pertumbuhan dan perkembangan larva dipengaruhi oleh beberapa faktor

di antaranya yang penting adalah temperatur  cukup atau ada tidaknya

bahan makanan dan ada tidaknya binatang lain yang merupakan predator
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(Iskandar, 1985). Hal ini juga diungkapkan oleh Soegijanto (2004), yang

menyatakan bahwa kecepatan pertumbuhan dan pekembangan larva

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu temperatur tempat, keadaan, air

dan kandungan zat makanan yang ada di dalam tempat perindukannya.

3) Kepompong adalah stadium terakhir dari nyamuk yang berada di air.

Stadium kepompong tidak memerlukan makanan. Stadium kepompong

memakan waktu kira-kira 1(satu) sampai dengan 2 (dua) hari (Iskandar,

1985).

4) Nyamuk dewasa:  Kepompong akan bermetamorfosis menjadi nyamuk

dewasa dengan perbandingan jenis betina dan jantan kira-kira 1:1.

Nyamuk dewasa, kemudian akan segera kawin dan untuk betina yang

telah dibuahi akan mencari makan setelah 24 – 36 jam ( Depkes RI,

2000).

2.1.6 Pemberantasan vektor

Aedes aegypti merupakan vektor utama dari penyakit DBD. Untuk mengatasi

DBD, sampai saat ini belum ditemukan obat anti virus dengue yang efektif. Ada

beberapa cara pemberantasan vektor (Soegijanto, 2004) sebagai berikut di bawah

ini :

2.1.6.1 Pengendalian Cara Kimia

Pemberantasan jentik nyamuk Aedes aegypti yang menggunakan bahan

kimia biasanya untuk wadah peralatan rumah tangga yang tidak dapat

dimusnahkan atau diatur.  Jangka panjang sistem pemberantasan jentik dengan

kimiawi  (larvasida) sulit dilaksanakan dan membutuhkan biaya yang relatif
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mahal. Penerapan sistem semacam ini dipergunakan apabila hasil surveilan dan

vektor menunjukkan adanya periode berisiko tinggi dan di lokasi wabah mungkin

muncul (Depkes RI, 2000).

2.1.6.2 Pengendalian Biologis

Penerapan pengendalian biologis yang ditunjukkan langsung pada jentik-

jentik vektor dengue. Pengendalian hayati atau sering disebut pengendalian

biologis dilakukan dengan menggunakan kelompok hidup baik dari golongan

mikroorganisme, hewan invertebrata atau hewan vertebrata. Sebagai pengendalian

hayati dapat berperan sebagai patogen dan parasit. Sebagai patogen seperti dari

golongan virus, bakteri, jamur atau protozoa dapat dikembangkan sebagai

pengendali hayati larva nyamuk di tempat perindukannya (Soegijanto, 2004).

2.1.6.3 Pengendalian Cara Radiasi

Pengendalian dengan cara radiasi yaitu dengan memberikan radiasi pada

nyamuk jantan dengan bahan radioaktif dosis tertentu sehingga menjadi mandul,

meskipun nanti akan berkopulasi dengan nyamuk betina tetapi nyamuk tidak akan

dapat menghasilkan telur yang fertil (Soegijanto, 2004).

2.1.6.4 Pengendalian Lingkungan

Metode lingkungan yang digunakan untuk mengendalikan nyamuk Aedes

aegypti dan Aedes albopictus serta mengurangi kontak vektor manusia adalah

melakukan PSN, pegelolaan sampah modifkasi tempat perkembangbiakan  buatan

manusia dan perbaikan lingkungan rumah (Depkes RI, 2000).  Upaya lain yang

dapat dilakukan adalah memberantas nyamuk dewasa dan jentiknya.
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2.1.6.5 Pemberantasan Jentik

1) Kegiatan 3M yaitu menguras bak mandi, tempayan dan TPA minimal 1

kali seminggu ( perkembangbiakan telur menjadi nyamuk dewasa

membutuhkan waktu 7-10 hari), menutup TPA dengan rapat-rapat dan

mengubur /menyingkirkan kaleng-kaleng bekas, botol-botol pecah dan

benda lain yang memungkinkan nyamuk untuk bersarang.

2) Memelihara hewan pemakan jentik seperti ikan kepala timah, ikan gufi

dan lain-lain.

3) Memberantas jentik Aedes aegypti dengan menggunakan temephos

(abate). Pasir abate (sand granules) dimasukkan kedalam tempat

bersarang nyamuk dengan dosis yang digunakan 1 ppm atau 1 gram

abate SG 1% per 10 liter air yang mempunyai efek residu 3 bulan.

Racun pembasmi jentik ini aman, meskipun digunakan di TPA yang

digunakan oleh manusia.

2.1.6.6 Pemberantasan Nyamuk Dewasa

Pemberantasan nyamuk dewasa dapat dilakukan dengan insektisida golongan

organophospat, misalnya: malathion, parathion, dan diazinon. Terdapat pula jenis

pyretroid sintentik, misalnya: fermion. Penyemprotan (fogging) dengan

menggunakan insektisida memang dapat mematikan nyamuk sehingga penularan

penyakit dapat dihentikan, tetapi jika jentiknya masih ada dan dibiarkan hidup,

maka penyebaran penyakit akan terulang lagi karena dalam waktu singkat akan

muncul nyamuk-nyamuk baru yang menetas dari tempat perkembangbiakan atau

perindukannya.
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Pada setiap kejadian DBD dilakukan fogging 1 kali siklus dengan interval 1

minggu untuk membasmi nyamuk dewasa. Fogging dilakukan di dalam rumah

maupun diluar rumah, hal ini mengingat kebiasaan nyamuk Aedes aegypti yang

hinggap pada tumbuh-tumbuhan atau benda-benda tergantung di dalam maupun di

luar rumah (Soegijanto, 2004).

2.1.7 Tindakan Pencegahan

Tindakan yang terbaik memang seharusnya dilakukan secara dini dan

difokuskan melalui PSN. Menurut (Depkes RI, 2000) PSN dapat pula dilakukan

dengan cara :

1) Pemakaian kasa, pemakaian kasa pada ventilasi yang dilakukan

merupakan pencegahan fisik terhadap nyamuk yang bertujuan agar

nyamuk tidak sampai masuk ke rumah ataupun kamar tidur, sehingga

dengan tidak adanya nyamuk masuk ke rumah, maka kemungkinan

nyamuk untuk menggigit semakin kecil.

2) Pemakaian kelambu, bertujuan sama dengan pemakaian kasa hanya

fokusnya pada wilayah tempat tidur.

3) Menghindari kebiasaan menggantungkan pakaian, hal ini berhubungan

langsung dengan tempat peristirahatan nyamuk. Nyamuk betina lebih

menyukai beristirahat pada gantungan pakaian.
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2.2. Faktor Perilaku

2.2.1 Konsep Perilaku

Pandangan biologis perilaku adalah merupakan suatu kegiatan atau aktivitas

organisme yang bersangkutan. Perilaku manusia mempunyai bentangan yang

sangat luas, mencakup : berjalan, berbicara, bereaksi, berpakaian dan lain

sebagainya. Bahkan kegiatan internal seperti, berfikir, persepsi, dan emosi  juga

merupakan perilaku manusia (Notoatmodjo, 2012). Menurut Skiner (1983), yang

dikutip oleh Notoatmodjo (2012), perilaku adalah merupakan hasil hubungan

antara perangsang (stimulus) dan tanggapan (respon) yang terdiri dari:

1) Responden respon atau reflexive ialah respon yang ditimbulkan oleh

rangsangan tertentu. Perangsangan semacam ini disebut exciting stimuli,

karena menimbulkan respon yang relative tetap, misalnya makanan lezat

sehingga menimbulkan keluarnya air liur, cahaya yang kuat

menimbulkan mata tertutup. Responden respon ( respondent behavior)

ini mencakup juga emosi respons atau emotional behavior. Emotional

repons ini timbul karena hal yang kurang menyenangkan organisme yang

bersangkutan. Sebaliknya hal yang menyenangkan dapat menimbulkan

perilaku emotional misalnya tertawa, berjingkrak-jingkrak karena

senang.

2) Operant respons atau instrumental respons adalah respon yang timbul

dan berkembangnya diikuti oleh perangsang tertentu. Perangsang

semacam ini disebut reinforcing stimuli atau reinforcer, karena
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perangsangan-perangsangan tersebut memperkuat respon yang telah

dilakukan organisme.

2.2.2 Proses Adopsi Perilaku

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Roger (1974), seperti

dikutip oleh Notoatmodjo (2012), perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan

lebih langgeng dari pada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Dari

penelitian tersebut terungkap, bahwa sebelum seseorang mengadopsi perilaku

baru, di dalam dirinya terjadi proses yang berurutan sebagai berikut:

1) Awareness (kesadaran), di mana orang tersebut menyadari dalam arti

mengetahui terlebih dahulu terhadap stimulus atau obyek.

2) Interest, di mana orang mulai tertarik kepada stimulus.

3) Evaluation (menimbang-nimbang terhadap baik atau tidaknya stimulus

tersebut bagi dirinya).  Hal ini berarti sikap responden sudah lebih baik

lagi.

4) Trial, dimana orang sudah mencoba berperilaku baru.

5) Adoption, di mana subjek sudah berperilaku baru sesuai dengan

pengetahuan, kesadaran, dan sikap terhadap stimulus.
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2.2.3 Tingkatan Pengetahuan di dalam Domain Kognitif

Menurut H.L.Bloom yang dikutip oleh Notoadmodjo (2012), pengetahuan

yang di cakup di dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkatan , yakni:

1) Tahu (know)

Tahu diartikan sebagai mengingat sesuatu materi yang telah dipelajari

sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat

kembali (recall) terhadap sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari

atau rangsangan yang telah di terima. Oleh sebab itu ‘’tahu’’  merupakan tingkat

pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu

tentang apa saja yang dipelajari, antara lain menyebutkan, menguraikan,

mengidentifikasi dan menyatakan.

2) Memahami (comprehension)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara

benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut

secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi dan dapat

menjelaskan, menyebutkan contoh menyimpulkan, meramalkan, dan sebagainya

terhadap objek yang dipelajari.

3) Aplikasi (application)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah

dipelajari pada suatu situasi atau kondisi sebenarnya (real). Aplikasi disini dapat

diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip

dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain. Misalnya penggunaan rumus

statistik dalam perhitungan hasil penelitian.
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4) Analisis (analysis)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu

metode ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam struktur organisasi

tersebut dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat

dilihat dan penggunaan kata kerja, seperti dapat menggambarkan, memisahkan,

mengelompokkan dan sebagainya.

5) Sintesis (synthesis)

Sintesis menunjukkan kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau

menghubungkan bagian-bagian dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru,

dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi

baru dan formulasi-formulasi yang ada. Sebagai contoh, dapat menyusun,

merencanakan, menyesuaikan, dan sebagainya terhadap suatu teori atau rumusan

yang telah ada.

6) Evaluasi (evaluation)

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan untuk melakukannya atau penilaian

terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian tersebut didasarkan pada

suatu kriteria yang telah ada.

2.2.4 Perilaku Masyarakat

Menurut pengertian dasar, perilaku masyarakat 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

sifat aktif (tindakan yang nyata atau practice). Stimulus terdiri dari 4 unsur pokok
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yaitu: sakit dan penyakit, sistem pelayanan kesehatan, dan lingkungan

(Notoatmodjo, 2012).

Kutipan pendapat Benjamin Bloom (1908) oleh Notoatmodjo (2012), bahwa

perilaku itu dibagi dalam 3 domain (ranah/wawasan), meskipun kawasan tersebut

tidak mempnyai batasan yang jelas dan tegas. Ketiga domain tersebut terdiri dari:

(1) ranah kognitif (cognitive domain), (2) ranah afektif (affective   domain), dan

ranah psikomotor (psychomotor domain). Ke tiga domain tersebut dapat diukur

dengan pengetahuan (knowledge), sikap (attitude), dan praktek (practice).

Beberapa teori untuk determinan perilaku khususnya yang berhubungan dengan

kesehatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Hadi et al. (2003) tentang Kajian

Sosial Budaya dan Perilaku Masyarakat dalam PSN DBD di Desa Dalung,

Kelurahan  Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung dan Desa

Sidakarya, Desa Sanur Kauh Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar,

diperoleh hasil sebagai berikut: (1) pengetahuan masyarakat tentang penyakit

demam berdarah sudah sangat baik, (2) sikap masyarakat dalam upaya PSN

demam berdarah sangat baik dan (3) tingkat partisipasi masyarakat dalam

pelaksanaan PSN oleh masyarakat rendah.

2.2.4.1 Teori Lawrence W Green

Lawrence W Green dalam bukunya yang dikutip oleh Notoatmodjo (2012)

menganalisis perilaku manusia berangkat dari tingkat kesehatan. Perilaku

seseorang atau masyarakat dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu: faktor perilaku
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(behavior causes) dan faktor di luar perilaku (non behavior causes). Perilaku itu

sendiri ditentukan atau terbentuk dari 3 faktor yaitu:

1) Faktor predisposisi (predisposing factor), yang terwujud dalam

pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai dan sebagainya.

2) Faktor pendukung (enabling factor), yang terwujud dalam lingkungan

fisik, tersedia atau tidaknya fasilitas, sarana kesehatan, misalnya

puskesmas, obat-obatan, alat-alat kesehatan, jamban keluarga, dan lain-

lain.

3) Faktor pendorong (reinforcing factor), yang terwujud dalam sikap dan

perilaku petugas kesehatan atau petugas yang lain, yang merupakan

kelompok.

Model ini dapat di gambarkan sebagai berikut (Notoatmodjo, 2012):

B = f (PF,EF,RF)

Keterangan:

B        : Behavior

F         : function

PF       : Predisposing factor

RF       : Reinforcing factor

EF       : Enabling factor

2.3. Demam Berdarah Dengue

2.3.1 Pengertian

Penyakit demam berdarah dengue adalah suatu penyakit menular yang

disebabkan oleh virus dengue dengan gejala demam tinggi mendadak disertai
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manifestasi pendarahan dan bertendensi menimbulkan renjatan (shock) dan

kematian (Depkes RI, 2001). Penyakit demam berdarah pertama kali ditemukan di

Manila Philipina pada tahun 1953, kemudian menyebar ke berbagai Negara. Di

Indonesia penyakit demam berdarah sampai saat ini masih merupakan masalah

kesehatan yang besar. Sejak pertama kali dilaporkan dari Jakarta dan Surabaya

pada tahun 1968, penyakit ini meningkat dan menyebar ke seluruh pelosok tanah

air (Suharyono, 1994).

Wilayah yang paling tinggi angka kesakitannya adalah pulau Jawa, Bali, dan

sebagian Kalimantan dengan rata-rata insiden per 100.000 penduduk pada tahun

1987-1991 mencapai lebih dari sepuluh ( Margatan, 1996). Nyamuk Aedes

aegypti memiliki ciri-ciri hanya mampu hidup pada suhu 80 – 370C, pada

tubuhnya terdapat bercak putih keperakan atau putih kekuningan (Soedarto,

1995). Virus dengue merupakan virus RNA untai tunggal, genus flavivirus, terdiri

dari 4 serotipe yaitu D1, D2, D3 dan D4. Struktur antigen dari ke empat serotipe

ini sangat mirip satu dengan yang lainnya, namun antibodi terhadap masing-

masing serotipe tidak dapat memberikan perlindungan silang. Struktur genome

virus dengue adalah 5’-C –preM –(M)-E-NSI-NS2a-NS2b-NS3-NS4a-NS4b-

NS5-3’.Virion matur terdiri dari protein struktural dan protein non struktural.

Protein struktural terdiri dari nukleokapsid atau protein inti dan protein yang

berhubungan dengan membran atau protein envelop, sedangkan protein non

struktural terdiri dari, NSI, NS2a, NS2b, NS3, NS4a, NS4b, NS5 (Suroso, 2003).
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2.3.2 Gambaran Klinis

Gambaran Klinis DBD adalah demam yang akut selama dua hingga tujuh

hari, dengan dua atau lebih gejala-gejala berikut: nyeri kepala, nyeri retro orbital,

nyeri otot, nyeri persendian, bintik-bintik pada kulit sebagai manifestasi

pendarahan dan kopenia. Menurut (Depkes RI, 2000 ) kriteria untuk diagnosis

laboratorium adalah salah satu atau lebih sebagai berikut :

1) Isolasi virus dengue dari serum, plasma, leukosit ataupun sediaan.

2) Ditemukannya antibodi baik IgG ataupun IgM yang meningkat

tinggi itemnya mencapai empat kali lipat terhadap satu atau lebih

antigen dengue dalam specimen serta berpasangan.

3) Dibuktikan adanya virus dan jaringan otopsi dengan cara immono

kimiawi atau pun dengan cara immune-flouresens ataupun dalam

specimen serum dengan uji ELISA.

4) Dibuktikan dengan keberadaan genomic sequen virus  dari jaringan

otopsi sediaan serum  atau cairan serebro  spinal (CSS) dengan uji

polymerase chain reaction.

2.3.3 Epidemiologi

Infeksi virus dengue telah tersebar di seluruh  penjuru dunia dengan kejadian

tertinggi di beberapa daerah tropis seperti Asia, Afrika, Amerika Tengah dan

Selatan. Di beberapa negara, di mana penularan DBD dipengaruhi oleh adanya

musim, jumlah kasus biasanya meningkat bersamaan dengan peningkatan jumlah

curah hujan. Di Indonesia  pengaruh musim tidak begitu jelas, akan tetapi secara

garis besar dapat dikemukakan bahwa jumlah penderita DBD meningkat
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antara bulan September sampai bulan Februari sampai puncaknya  pada bulan

Januari. Daerah urban yang berpenduduk padat, puncak penderita DBD adalah

pada bulan Juni sampai dengan Juli, hal ini bertepatan dengan awal musim

kemarau (Suroso, 2003).

Morbiditas dan mortalitas DBD bervariasi dan dipengaruhi beberapa faktor di

antaranya status immunology penderita, kepadatan vektor nyamuk, transmisi virus

dengue, virulensi virus dan kondisi geografis. Tidak ada perbedaan jenis kelamin

penderita, tetapi kematian lebih banyak pada anak perempuan.

2.3.4  Manifestasi Klinis

Gambaran klasik DBD ditandai oleh 4 gejala utama yaitu demam tinggi,

manifestasi perdarahan, hepatomegali tanpa atau disertai renjatan dan dua

kelainan laboratorium yaitu trombositopenia (100.000 per ml darah atau kurang)

dan hemokosentrasi terjadi peningkatan hematokrit 20 % atau lebih. Tanda-tanda

DBD menurut pedoman kerja puskesmas adalah

1) Hari pertama dengan gejala mula-mula timbul panas mendadak (suhu

badan 30o-40oC) tanpa penyebab yang jelas, badan lemah dan lesu.

2) Hari ke dua dan ke tiga: perut (ulu hati) terasa nyeri, bintik-bintik merah di

kulit, lengan, perut dan dada kadang-kadang bintik merah ini hanya sedikit

sehingga perlu pemeriksaan  teliti. Bintik-bintik merah ini mirip dengan

bekas gigitan nyamuk. Untuk membedakan bintik-bintik merah ini, dengan

cara merenggakan kulit bila hilang bukan merupakan penyakit DBD.
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3) Hari ke empat sampai ke tujuh bila keadaan menjadi parah penderita

gelisah, berkeringat banyak, ujung tangan dan kaki dingin. Bila hal ini

berlanjut, penderita dapat mengalami shock (Depkes RI, 2001).

2.4. Hubungan Perilaku Masyarakat dalam PSN dan Lingkungan dengan

Kejadian Demam Berdarah Dengue

Perilaku masyarakat adalah interaksi perilaku dengan lingkungan, yang

merupakan perilaku yang muncul akibat  respon seseorang terhadap lingkungan,

berkaitan dengan upaya seseorang mempertahankan atau meningkatkan

kesehatannya. Respon tersebut ditunjukkan terhadap lingkungan fisik maupun

sosial budaya dan sebagainya, sehingga tidak mempengaruhi kesehatannya. Bisa

disimpulkan bahwa seseorang mengelola lingkungannya sendiri sehingga tidak

mengganggu kesehatan dirinya, keluarga maupun masyarakat. Sebagai contoh,

dari perilaku ini yag berhubungan dengan DBD antara lain tindakan 3M plus,

penggunaan kasa maupun kelambu, kegiatan gotongroyong dan kegiatan lainnya

yang bertujuan untuk PSN (Notoatmodjo, 2012) yang meliputi :

1 Pengelolaan Lingkungan dengan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)

Pengelolaan lingkungan meliputi berbagai kegiatan untuk mengkondisikan

lingkungan menyangkut upaya pencegahan dengan mengurangi perkembang

biakan vektor sehingga mengurangi kontak antar vektor dengan manusia. Metode

pengelolaan lingkungan mengendalikan Aedes aegypti dan Aedes albopictus serta

mengurangi kontak vektor dengan manusia adalah dengan melakukan

pemberantasan sarang nyamuk. Pengelolaan sampah padat, modifikasi tempat

perkembangbiakan buatan manusia dan perbaikan desain rumah.



31

2. Upaya Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) DBD adalah upaya untuk

memberantas nyamuk Aedes aegypti, dilakukan dengan cara:

a. Menguras dengan menggosok tempat-tempat penampungan air sekurang-

kurangnya seminggu sekali yang bertujuan untuk merusak telur nyamuk,

sehingga jentik-jentik tidak bisa menjadi nyamuk atau menutup rapat-rapat

tempat penampungan air agar nyamuk tidak bisa bertelur di tempat

penampungan air tersebut.

b. Mengganti air vas bunga, perangkap semut, air tempat minum burung

seminggu sekali dengan tujuan untuk merusak telur maupun jentik

nyamuk.

c. Mengubur atau menyingkirkan barang-barang bekas dan sampah-sampah

lainnya yang dapat menampung air hujan sehingga tidak menjadi tempat

berkembangbiaknya nyamuk.

d. Mencegah barang-barang/pakaian-pakaian yang bergelantungan di kamar

ruang yang remang-remang atau gelap.

Semua masyarakat melakukan kegiatan PSN DBD secara rutin maka

perkembangbiakan penyakit di suatu wilayah tertentu dapat dicegah atau dibatasi.

Upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi diri dari gigitan nyamuk antar lain

dengan menggunakan pakaian pelindung, menggunakan anti nyamuk bakar, anti

nyamuk lotion (repellent), menggunakan kelambu baik yang dicelup larutan

insektisida maupun tidak.

Penerapan pengendalian biologis ditujukan langsung terhadap jentik Aedes

Aegypti dengan menggunakan predator, contohnya dengan memlihara ikan
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pemakan jentik seperti ikan kepala timah, dan ikan gufi. Selain menggunakan ikan

pemakan jentik, predator lain yang digunakan yaitu bakteri dan cyclopoids

(sejenis ketam laut). Ada dua spesies bakteri endotoksin yakni Bacillus

thuringiensis serotype H-14 (Bt.H-14) dan Bacillus sphaericus (Bs) yang dinilai

efektif untuk mengendalikan nyamuk dan bakteri tersebut tidak mempengaruhi

spesies lain.


