
PENGARUH LINGKUNGAN, PERILAKU, DAN PENGETAHUAN 

TERHADAP ANGKA KEJADIAN DEMAM BERDARAH DENGUE DI 

KECAMATAN MAMAJANG KOTA MAKASSAR TAHUN 2011 

 

 

 

 

SKRIPSI 

Disusun Oleh: 

SRIANNA ANDRIANY 

10542 0052 08 

 

Pembimbing; 

Dr.IRWIN ARAS,M.Epid 

 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER 

         UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 

2012 



 



 



 



PERSEMBAHAN 

 

Tiada kata yang pantas aku ucapkan kepada Allah SWT. Sang Raja 

Manusia kecuali syukur Alhamdulillah karena telah memberiku  “semangat”  

untuk menyelesaikan skripsi. Detik-detik berganti dengan detik, siang berganti 

dengan malam, keringat dinginku mengalir tiada henti, jalan-jalan telah ku lalui, 

rumah dan masjid telah ku singgahi hanya untuk mengharap selesainya karyaku 

ini. Entah dimana datangnya…… perempuan, halus, merdu (Hj. Samsinar dan Hj. 

Mariama). Mereka selalu hadir di depanku meski ku jauh dengan mereka. Dengan 

senyum….karena ku belajar. Dengan marah …karena ku putus asa. Dan suara pria 

(H.Saidi dan H.Situru) selalu memberiku arahan dan semangat walau beliau 

kadang tak percaya padaku. Akhirnya  dengan do’a mereka, aku bisa sampai di 

sini, menulis dengan bangga untuk ku buktikan pada mereka. 

Kepada Dosen Pembimbing dr. Irwin Aras,M.Epid, yang telah 

menunjukkan arah bimbingan kepada penulis dengan penuh kesungguhan dan 

kesabaran. 

Terutama buat Sudirman HS yang selalu memberiku dukungan, do’a, dan 

ridhonya. Serta Muh. Mushawwir Hakam yang selalu memberiku keceriaan. 

Sahabat-sahabatku ”Kepompong” yang selalu membantuku dan kadang 

memarahiku untuk mencapai gelar sarjana, secara tidak sadar membuatku 

semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini. 



Adik-adikku Sri putri Sniwaty dan Nining Jusmita Putri,terima kasih atas 

bantuannya. Nurhayati,dkk terima kasih. 

Teman-teman yang telah membantuku, mensupport dalam menyelesaikan 

skripsiku yang tidak bisa saya sebut satu persatu. 

Jangan lelah sahabatku, teman-temanku semua, tanpa melihat, 

mendengarkan, mencoba apa yang kalian katakan, aku tidak akan seperti ini, 

selalulah berdo’a, dukung, dan bantu aku. Terima kasih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah segala puja dan puji syukur selalu kami panjatkan kehadirat 

Allah SWT.  Yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayahNya, juga 

sumber kunci pembendaharaan ilmu itu hanya ada pada genggamanNya. 

Shalawat dan salam semoga abadi tercurahkan kepada junjungan kita Nabi 

besar Muhammad SAW., yang telah berhasil membimbing dan menuntun 

umatnya ke jalan yang benar dan di ridhoi Allah SWT.,sehingga penulis mampu 

menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul  “Peran Faktor 

Lingkungan dan Perilaku Terhadap Angka Kejadian DBD di Kec. Mamajang 

Kota Makassar” 

Dan tidak kalah pentingnya ucapan terimakasih kepada dr. Irwin Aras, 

M.Epid selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk 

membimbing, memberikan pengarahan dan koreksi sampai skripsi ini selesai.  

Selanjutnya penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada: 

1. dr. Machmud Gasnawi Sp PA (K) selaku dekan Program studi Pendidikan 

dokter Universitas Muhammadiyah Makassar. 

2. Dosen-dosen PSPD Unismuh Makassa 



3.  Pemerintah Kecamatan MamajangBajeng, khususnya bapak camat 

Mamajang  kepala Desa Panciri yang telah memberika izin  penulis untuk 

meneliti di wilayah kerjanya.  

4. Teman-teman penulis dan pihak yang tidak sempat ditulis namanya yang 

sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna oleh karena 

itu dengan berbesar hati penulis akan senang menerima kritik dan saran demi 

perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. 

Semoga bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan 

yang besar dari Allah SWT., dan dicatat sebagai amal sholeh. Amin 

Akhir kata, semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis dan 

pembaca serta memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

secara umum. Amin   

Makassar, Februari 2012 

Penulis  

 

Sri Anna Andriany 

 

 

 



  

 

 

 



iii 
 

SKRIPSI 

MARET, 2012 

 

FAKULTAS KEDOKTERAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 

 

SRIANNA ANDRIANY 10542 0052 08 

dr. IRWIN ARAS,M.Epid 

 

“PERAN FAKTOR LINGKLUNGAN DAN PERILAKU TERHADAP 

ANGKA KEJADIAN KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE DI 

KECAMATAN MAMAJANG KOTA MAKASSAR” 

(xi + 82 halaman + 1 lampiran) 

 

ABSTRAK 

 

LATAR BELAKANG: Penyebaran penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) 

patut diwaspadai, terutama pada musim hujan dengan intensitas tinggi. Data / 

Angka penderita DBD Kota Makassar Tahun 2011 menunjukkan jumlah kasus 

terbanyak pada Januari. Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Naisyah Tun 

Azikin mengatakan, jumlah kasus DBD tertinggi tercatat pada Januari 2011 

sebanyak 14 kasus. Secara umum, selama Januari sampai November 2011, jumlah 

kasus DBD yang tercatat dan terlaporkan sebanyak 80 kasus. Melihat data kasus 

DBD tersebut, penyebaran penyakit antara Januari sampai Maret perlu 

diwaspadai. Musim hujan menimbulkan banyak genangan dan menjadi tempat 

hidup dan berkembangnya nyamuk aedes aegepty pembawa virus DBD.  

TUJUAN: Diketahuinya pengaruh lingkungan, perilaku, dan pengetahuan 

masyarakat terhadap angka kejadian demam berdarah dengue di Kecamatan 

Mamajang Kota Makassar tahun 2011 

 

METODE: HASIL: Dari 95 responden disini penelitian ini melihat hubungan 

perilaku dengan kejadian DBD dilihat dari perilaku 3M diperoleh nilai p = 0,028. 

Hal ini berarti ada hubungan antara Kegiatan 3M dengan Kejadian DBD. 

Penggunaan abate nilai p didapatkan 0,657. Hal ini berarti tidak ada hubungan 

antara penggunaan abate dengan kejadian DBD.,penggunaan obat nyamuk nilai p 

didapatkan 0,627. Hal ini berarti tidak ada hubungan antara penggunaan abate 

dengan kejadian DBD.. Dan pelaksanaan fogging nilai p didapatkan 0,04. Hal ini 

berarti ada hubungan antara fogging dengan kejadian DBD. 

KESIMPULAN: Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa pelaksanaan 3M dan 

pelaksanaan fogging memiliki hubungan terhadap kejadian DBD. 
 

KATA KUNCI : DBD, lingkungan, Perilaku, Kec. Mamajang Kota 

Makassar 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  LATAR BELAKANG 

Demam dengue (DF) adalah penyakit febris-virus akut,seringkali 

disertai dengan sakit kepala, nyeri tulang atau sendi dan otot, ruam dan 

leucopenia sebagai gejalanya. Demam berdarah dengue (DHF) ditandai oleh 

empat manifestasi klinis utama: demam tinggi, fenomena hemoragik, sering 

dengan hepatomegali dan, pada kasus berat, tanda-tanda kegagalan sirkulasi. 

Pasien ini dapat mengalami syok hipovolemik yang diakibatkan oleh 

kebocoran plasma. Syok ini disebut sindrom syok dengue (DSS) dan dapat 

menjadi fatal. 

Penyakit yang sekarang dikenal sebagai DHF pertama kali dikenali di 

Filipina pada tahun 1953. Sindromnya secara etiologis berhubungan dengan 

virus dengue ketika serotype 2, 3, dan 4 diisolasi dari pasien di Filipina pada 

tahun 1956; 2 tahun kemudian virus dengue dari berbagai tipe diisolasi dari 

pasien selama epidemic di Bangkok, Thailand.
1 

Demam Berdarah banyak ditemukan di daerah tropis dan sub-tropis. 

Asia menempati urutan pertama dalam jumlah penderita Demam Berdarah di 

tiap tahunnya. Sementara itu, terhitung sejak tahun 1968 hingga tahun 2009.  

World Health Organization (WHO) mencatat negara Indonesia sebagai 

negara dengan kasus Demam Berdarah tertinggi di Asia Tenggara. Dari 
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jumlah keseluruhan kasus tersebut, sekitar 95% terjadi pada anak di bawah 15 

Thn. 

Di Sulawesi Selatan, menurut laporan dari Subdin P2&PL tahun 2003, 

jumlah kejadian penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) pada 26 kab./kota 

sebanyak 2.636 penderita dengan kematian 39 orang (CFR= 1,48 %), 

disamping itu pula jumlah kejadian luar biasa (KLB) sebanyak 82 kejadian 

dengan jumlah kasus sebanyak 495 penderita dan kematian 19 orang 

(CFR=3,84%). Bila dibandingkan dengan kejadian KLB Demam Berdarah 

Dengue Tahun 2002 maka jumlah kejadian mengalami peningkatan sebesar 

1,60 kali, jumlah penderita meningkat sebesar 4,21 kali dan jumlah kematian 

meningkat 1,97%. 

Sedangkan untuk tahun 2004, telah dilaporkan kejadian penyakit 

Demam Berdarah sebanyak 2.598 penderita (termasuk data Sulawesi Barat) 

dengan kematian 19 orang (CFR=0,7%). Dari kejadian tersebut telah 

dilakukan penanggulangan fokus berupa pengasapan, pemberantasan sarang 

nyamuk (PSN) termasuk abatisasi. Pola kejadian tersebut berlangsung antara 

Januari – April, Juni, Oktober dan Desember (memasuki musim penghujan). 

Jumlah kasus tertinggi terjadi di Kota Makassar, Kab. Gowa dan Barru. 

Untuk tahun 2005, tercatat jumlah penderita DBD sebanyak 2.975 dengan 

kematian 57 orang (CFR=1,92%). Sementara untuk tahun 2006, kasus DBD 

dapat ditekan dari 3.164 kasus tahun 2005 menjadi 2.426 kasus (22,6%) pada 

tahun 2006, demikian pula angka kematian (CFR) dari 1,92% turun menjadi 
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0,7% pada tahun 2006, dengan kelompok penduduk yang terbanyak terserang 

adalah pada kelompok usia anak sekolah (5-14 tahun) sebesar 55%, kemudian 

pada kelompok usia produktif (15-44 tahun) sebesar 25%, kelompok usia 

anak balita (1-4 tahun) sebesar 16% dan usia diiatas 45 tahun serta usia 

dibawah 1 tahun masing-masing sebesar 2%. 

Pada tahun 2007 kasus DBD kembali meningkat dengan jumlah kasus 

sebanyak 5.333 kasus dan jumlah kasus yang terbesar berada di kab.Bone 

(1030) kasus, menyusul Kota Makassar (452) kasus, Kab. Bulukumba (376) 

kasus, Kab.Pangkep (358) kasus.
2 

Meningkatnya jumlah kasus serta bertambahnya wilayah yang 

terjangkit disebabkan karena semakin baiknya sarana transportasi penduduk, 

adanya pemukiman baru, kurangnya perilaku masyarakat terhadap 

pembersihan sarang nyamuk, terdapatnya vektor nyamuk hampir di seluruh 

pelosok tanah air serta adanya empat sel tipe virus yang bersirkulasi 

sepanjang tahun. Adapun faktor yang mempengaruhi kejadian penyakit 

demam berdarah dengue antara lain faktor host, lingkungan, dan faktor 

virusnya sendiri. Faktor host yaitu kerentanan dan respon imun; faktor 

lingkungan yaitu kondisi geografi (ketinggian dari permukaan laut, curah 

hujan, angin, kelembaban, musim); kondisi demografi (kepadatan, mobilitas, 

perilaku,adat istiadat, social ekonomi penduduk). Jenis nyamuk sebagai 

vektor penular penyakit juga ikut berpengaruh. Faktor agent yaitu sifat virus 
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dengue yang hingga saat ini telah diketahui ada 4 jenis serotipe yaitu DEN-1, 

DEN-2, DEN-3, dan DEN-4.
3
 

Survei yang telah dilakukan di beberapa kota di Indonesia menunjukkan 

bahwa tempat perindukan yang paling potensial adalah TPA yang digunakan 

setiap hari seperti drum, tempayan, bak mandi, bak WC, ember dan 

sejenisnya. Tempat perindukan tambahan adalah disebut non-TPA adalah vas 

bunga, pot bunga, ban bekas, kaleng bekas, botol bekas, tempat minum 

burung, dan lain-lain. Tempat perindukan yang paling disukai adalah yang 

berwarna gelap, terbuka lebar dan terlindungi dari sinar matahari langsung. 
1 

Sampai sekarang belum ada vaksin pencegah penyakit Demam 

Berdarah. Hingga saat ini dunia kedokteran belum menemukan vaksin 

pencegah penyakit mematikan ini. Pencegahan harus terus dilakukan, 

terutama di musim pancaroba dan musim hujan karena biasanya di waktu 

inilah daya tahan manusia menurun dan mudah terjangkit penyakit (DBD).
2 

Penyebaran penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) patut 

diwaspadai, terutama pada musim hujan dengan intensitas tinggi. Data / 

Angka penderita DBD Kota Makassar Tahun 2011 menunjukkan jumlah 

kasus terbanyak pada Januari. Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar 

Naisyah Tun Azikin mengatakan, jumlah kasus DBD tertinggi tercatat pada 

Januari 2011 sebanyak 14 kasus. Laporan kasus DBD pada November yang 

masuk hanya tiga kasus. Secara umum, selama Januari sampai November 

2011, jumlah kasus DBD yang tercatat dan terlaporkan sebanyak 80 kasus.  
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Melihat data kasus DBD tersebut, penyebaran penyakit antara Januari 

sampai Maret perlu diwaspadai. Musim hujan menimbulkan banyak genangan 

dan menjadi tempat hidup dan berkembangnya nyamuk aedes aegepty 

pembawa virus DBD.  

Sedikitnya 30 daerah yang rawan penyebaran penyakit DBD di 

Makassar. Kelurahan yang rawan penyebaran DBD di antaranya Kelurahan 

Sudiang Raya, Daya, Tamalanrea Jaya, Tamalanrea Indah, Parangloe, 

Tamalanrea, Mariso, Lette, Barombong, Pattingaloang Baru, dan 

Pattingaloang. Daerah rawan penyebaran penyakit DBD tersebut tersebar di 

10 kecamatan. Identifikasi daerah penyebaran DBD terbanyak ditemukan di 

Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Wajo,Ujungpandang, Mamajang, 

Panakkukang, Ujung Tanah, Makassar, Mariso dan Tamalate. 

Berdasarkan hal di atas maka dilakukan penelitian dengan judul Peran 

Faktor Lingkungan Dan Prilaku Terhadap Angka Kejadian Kasus Deman 

Berdarah Dengue Di Kota Makassar lebih tepatnya kecamatan Mamajang 

Kota Makassar. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Bagaimana pengaruh lingkungan, perilaku, dan pengetahuan masyarakat 

terhadap angka kejadian Demam Berdarah Dengue di Kecamatan Mamajang Kota 

Makassar  tahun 2011? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 

1.3.1 Tujuan Umum 

Diketahuinya pengaruh lingkungan,perilaku dan pengetahuan masyarakat 

terhadap angka kejadian demam berdarah dengue di Kecamatan 

Mamajang Kota Makassar tahun 2011? 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan terhadap angka kejadian demam 

berdarah dengue di daerah tersebut diatas 

b. Untuk mengetahui pengaruh perilaku terhadap angka kejadian demam 

berdarah dengue di daerah tersebut diatas 

c. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan terhadap angka kejadian demam 

berdarah dengue di daerah tersebut diatas 

1.4 Manfaat Penelitian  

 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi: 

a. Puskesmas atau sarana kesehatan terkait dalam wilayah kecamatan 

Mamajang pada khususnya dan Kota Makassar  pada umummnya untuk 

merumuskan suatu langkah strategis yang dapat dilakukan dalam 

menurunkan angka kejadian DBD dan angka kematian yang diakibatkan 

oleh penyakit ini. 

b. Masyarakat, sebagai informasi untuk lebih menggalakkan kegiatan yang 

dapat menurunkan angka kejadian DBD 

c. Orang lain, untuk menambah wawasan dan sumber pustaka 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Demam Berdarah Dengue 

2.1.1 Definisi  

  Demam dengue/DF dan demam berdarah dengue/DBD (dengue 

emorrhagic fever/DHF) adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus 

dengue dengan manifestasi klinis demam, nyeri otot dan/atau nyeri sendi yang 

disertai lekopenia, ruam, limfadenopati, trombositopenia dan diathesis 

hemoragik. Pada DBD terjdi perembesan plasma yang ditandai oleh 

hemokonsentrasi (peningkatan hematokrit) atau penumpukan cairan dirongga 

tubuh. Sindrom renjatan dengue (dengue shock syndrome) adalah demam 

berdara dengue yang ditandai oleh renjatan/syok.
4 

 

2.1.2 Etiologi 

 

Demam dengue dan demam berdarah dengue disebabkan oleh virus 

dengue, yang termasuk dalam genus Flavivirus, keluarga Flaviviridae. 

Flavivirus merupakan virus dengan diameter 30 nm terdiri dari asam 

ribonukleat tunggal dengan berat molekul 4x10
6
.
 

Terdapat 4 serotipe virus yaitu DEN-1, DEN-2, DEN-3, DEN-4 yang 

semuanya dapat menyebabkan demam dengue atau demam berdarah dengue. 

Keempat serotype ditemukan di Indonesia dengan DEN-3 merupakan serotype 
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terbanyak. Terdapat reaksi silang antara serotype dengue dengan Flavivirus 

lain seperti Yellow fever, Japanese encephalitis dan West Nile virus. 

Dalam laboratorium virus dengue dapat bereplikasi pada hewan mamalia 

seperti tikus, kelinci, anjing, kelelawar dan primate. Survey epidemiologi pada 

hewan ternak didapatkan antibody terhadap virus dengue pada hewan kuda, sapi, 

dan babi. Penelitian pada arthropoda menunjukkan virus dengue dapat bereplikasi 

pada nyamuk genus Aedes (Stengomyia) dan Toxorynchites.
4
 

 

2.1.3 Epidemiologi 

Demam berdarah degue tersebar di wilayah Asia tenggara, Pasifik barat 

dan Karibia. Indonesia merupakan wilayah endemis dengan sebaran di 

seluruh wilayah tanah air. Insiden DBD di Indonesia antara 6 hingga 15 per 

100.000 penduduk (1989 hingga 1995) dan pernah meningkat tajam saat 

kejadian luar biasa hingga 35 per 100.000 penduduk pada tahun 1998, 

sedangkan mortalitas DBD cenderung menurun hingga mencapai 2% pada 

tahun 1999.  

Penularan infeksi virus dengue terjadi melalui vector nyamuk genus Aedes 

(terutama A. aegypti dan A.albopictus). Peningkatan kasus setiap tahunnya 

berkaitan dengan sanitasi lingkungan dengan tersedianya tempat perindukan 

bagi nyamuk betina yaitu bejana yang berisi air jernih (bak mandi, kaleng 

bekas dan tempat penampungan air lainnya). 

Beberapa factor diketahui berkaitan dengan penigkatan transmisi virus 

dengue yaitu :  
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a. Vector : perkembangbiakan vector, kebiasaan menggigit, kepadatan vector 

di lingkungan, transportasi vector dari satu tempat ke tempat lain; 

b. penjamu: terdapatnya penderita di lingkungan/keluarga, mobilisasi dan 

paparan terhadap nyamuk, usia dan jenis kelamin; 

c. lingkungan : curah hujan, suhu, sanitasi, dan kepadatan penduduk.
4
 

Pada manusia, masing-masing dari keempat seroytipe virus dengue 

mempunyai hubungan dengan DF dan dengan DHF. Studi di Kuba dan 

Thailand telah menunjukkan hubungan yang tinggi secara konsisten antara 

infeksi DEN-2 dan DHF/DSS., tetapi epidemic pada tahu 1976-1978 

Indonesia, 1980-1982 Malaysia, dan 1989-1990 Tahiti, dan dari tahun 1983 

seterusnya di Thailand, DEN-3 adalah serotype predominan yang ditemukan 

dari pasien dengan penyakit berat. Pada wabah tahun 1984 di Meksiko, 1986 

Puerto Rico, dan tahun 1989 El Salvador, DEN-4 paling sering diisolasi dari 

pasien DHF. DSS terjadi dengan frekuensi yang lebih tinggi pada dua 

kelompok yang mempunyai keterbatasan secara imunologis: anak-anak yang 

telah mengalami infeksi dengue sebelumnya, dan bayi dengan penyusutan 

kadar antibody dengue maternal. Fase akut infeksi, diikuti dengan inkubasi 3-

14 hari, berlangsung kira-kira 5-7 hari dan diikuti dengan respon imun. 

Infeksi pertama menghasilkan imunitas sepanjang hidup terhadap serotype 

penginfeksi tetapi merupakan perlindungan sementara terhadap ketiga  

serotype lainnya, dan infeksi sekunder atau sekuensial mungkin terjadi 

setelah waktu singkat. Penularan virus dengue dari manusia terinfeksi ke 

nyamuk penggigit ditentukan oleh besarnya dan durasi viremia pada hospes 
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manusia; individu dengan viremia tinggi memberikan dosis virus infeksius 

yang lebih tinggi ke nyamuk penggigit, biasanya menyebabkan presentase 

nyamuk penggigit yang terinfeksi menjadi lebih besar, meskipun kadar virus 

yang sangat rendah dalam darah mungkin infeksius bagi beberapa nyamuk 

vector. 

 

2.1.4 Patogenesis 

Patogenensis terjadinya demam berdarah dengue hingga saat ini masih 

diperdebatkan. Berdasarkan data yang ada, terdapat bukti yang kuat bahwa 

mekanisme imunopatologis berperan dalam terjadinya demam berdarah dengue 

dan syndrome renjatan dengue. 
4
 

Patofisiologi primer DBD dan DSS adalah peningkatan akut 

permeabilitas vaskuler yang mengarah ke kebocoran plasma ke ruang 

ekstravaskuler, sehingga menimbulkan hemokonsentrasi dan penurunan 

tekanan darah. Volume plasma menurun lebih dari 20% pada kasus-kasus 

berat, hal ini didukung penemuan post-mortem meliputi efusi sersa, efusi 

pleura, hemokonsentrasi dan hipoproteinemi. 

Tidak terjadinya lesi destruktif nyata pada vaskuler, menunjukkan bahwa 

perubahan sementara fungsi vaskuler diakibatkan suatu mediator kerja singkat. 

Jika penderita sudah stabil dan mulai sembuh, cairan ekstravasasi diabsorpsi 

dengan cepat, menimbulkan penurunan hematokrit. Perubahan hemostasis pada 

DBD dan DSSmelibatkan 3 faktor yaitu perubahan vaskuler, trombositopeni, 

dan kelainan koagulasi. Hampir semua penderita DBD mengalami peningkatan 
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fragilitas vaskuler dan trombositopeni, dan banyak di antaranya penderita 

menunjukkan koagulogram yang abnormal.
6 

Temuan konstan pada DHF atau DSS adalah aktivasi system komplemen, 

dengan depresi besar kadar C3 dan C5.mediator yang meningkatkan 

permeiabilitas vascular dan mekanisme pasti fenomena perdarahan yang timbul 

pada infeksi dengue belum teridentikasi:sehingga,di perlukan studi lebih 

lanjut.kompleks imun telah di temukan pada DHF tetapi peran mereka belum 

jelas.
5
 

Defek trombosit terjadai baik kualitatif dan kuantitatif,yaitu beberapa 

trombosit yang bersikulasi selama face akut DHF mungkin kelelahan(tidak 

berfunsi normal). Karenanya,meskipun dengan jumlah trombosit lebih besar 

dari 100.000 per mm mungkin masih mengalami pendarahan yang panjang.
 

Mekanisme yang dapat menunjang tarjadinya DHF/DSS adalah 

peningkatan replikasi virus dalam makrofag oleh anti bodi heterotipik.pada 

infeksi sekunder dengen virus dari serotype yang berbeda dari yang 

menyebabkan infeksi primer.antibodi reaktif-silang yang gagal untuk 

menetralkan virus dapat meningkatkan jumlah monosit terinfeksi saat 

kompleks antibodi-virus dengue masuk ke dalam hal ini. Hal ini selanjutnya 

dapat mengakibatkan aktifasi reaktif-silangCD4+dan CD8+ limfosit sitotoksit. 

Pelepasan cepat sitokin yang di sebabkan oleh aktifasi sel T dan oleh lisis 

mmonosit terinfeksi di media oleh limfosit dan perdarahan yang terjadi pada 

DHF.
6 
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Respon immune yang diketahui berperan dalam patogenesis DBD 

adalah: 
 

a. respon humoral berupa pembentuk antibody yang berpaparan dalam proses 

netralisasi virus, sitolisis yang dimediasi komplemen dan sitotoksisitas 

yang dimediasi antibody. Antibody terhadap virus dengue berperan dalam 

mempercepat replikasi virus pada monosit atau makrofag. Hipotesis ini 

disebut antibody dependent enchancement (ADE), 

b. limfosit T baik T-helper (CD4) dan T sitotoksik (CD8) berperan dalam 

respon imun seluler terhadap virus dengue. Differensiasi T helper yaitu 

TH1 akan memproduksi interferon gamma, IL-2 dan limfokin, sedangkan 

TH2 memproduksi IL-4, IL-5, IL-6 dan IL-10, 

c. monosit dan makrofag berperan dalam fagositosis virus dengan opsonisasi 

antibody. Namun proses fagositosis ini menyebabkanpeningkatan replikasi 

virus dan sekresi sitokin oleh makrofag 

d. selain itu aktivitasi komplemen oleh kompleks imun menyebabkan 

terbentuknya C3a dan C5A.
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Gambar : hipotesis secondary heterologous infection 

Halstead pada tahun 1973 mengajukan hipotesis secondary heterologous 

infection yang menyatakan bahwa DHF terjadi bila seseorang terinfeksi ulang 

virus dengue dengan tipe yang berbeda. Re-infeksi menyebabkan reaksi 

amnestik antibody sehingga mengakibatkan konsentrasi imun yang tinggi. 
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Kurane dan Ennis pada tahun 1994 merangkum pendapat Halsted dan 

peneliti lain; menyatakan bahwa infeksi virus dengue menyebabkan aktivasi 

makrofag yang memfagositosis kompleks virus-antibody non netralisasi 

sehingga virus bereplikasi di makrofag. Tejadinya infeksi makrofag oleh virus 

dengue menyebabkan aktivasi T helper dan T sitotoksik sehingga di produksi 

limfokin dan interferon gamma. Interferon gamma akan mengaktivasi monosit 

sehingga disekresi berabagai mediator inflamasi seperti TNF-α, IL-1, PAF 

(platelet activating factor), IL-6 dan histamine megakibatkan terjadinya 

disfungsi sel endotel dan terjadi kebocoran plasma. Peningkatan C3a dan C5a 

terjadi melalui aktivasi oleh sel kompleks virus antibody yang juga 

mengakibatkan terjadinya kebocoran plasma.   

Trombositopenia pada infeksi dengue terjadi melalui mekanisme : 

a. suspensi sum-sum tulang 

b. destruksi dan pemendekan masa hidup trombosit.  

Gambaran sum-sum tulang pada fase awal infeks (<5 hari) menunjukkan 

keadaan hiposeluler dan suspense megakariosit. Setelah keadaan nadir tercapai 

akan terjadi peningkatan proses hematopoesis termasuk megakariopoesis. 

Kadar trombositopoietin dalam darah pada saat terjadi trombositopenia justru 

menunjukkan kenaikan stimulasi trombopoesis sebagai mekanisme kompensasi 

terhadap keadaan trombositopenia. Destruksi trombosit terjadi melalui 

peningkatan fragmen C3g, terdapatnya antibody VD, konsumsi trombosit 

selama proses koagulopati dan sekuestrasi di perifer. Ganguan fungsi trombosit 
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terjadi melalui mekanisme gangguan pelepasa ADP, penigkatan kadar b-

tromboglobulin dan PF4 yang merupakan petanda degranulasi trombosit.
 
 

Koagulopati terjadi akibat  interaksi virus dengan endotel yang 

menyebabkan disfungsi endotel. Berbagai penelitian menunjukkan terjadinya 

koagulopati konsumtif pada demam berdarah dengue pada stadium III dan IV. 

Aktivasi koagualasi pada demam berdarah dengue terjadi melalui aktivasi 

jaringan ekstrinsik (tissue factor pathway). Jalur intrinsic juga berperan melaui 

aktivasi factor XIa namun tidak melalui  akitvasi kontak (kalikrein CI-inhibitor 

complex).
 4 

 

 

2.1.5 Manifestasi klinis 

 

Infeksi virus dengue dapat asimptomatis atau dapat menimbulkan demam 

undifferentiated, demam dengue(DF) atau demam berdarah dengue (DHF) 

dengan rembesan plasma yang dapat menimbulkan syok (sindrom syok 

dengue,DSS). 

Gambaran klinis dari DF sering tergantung pada usia pasien. Bayi dan 

anak kecil dapat mengalami penyakit demam undifferentiated, sering dengan 

ruam makulopapular. Anak yang lebih besar  dan orang dewasa dapat 

mengalami baik sindrom demam atau penyakit klasik yang melemahkan 

dengan awitan mendadak demam tinggi, kadang-kadang dengan 2 puncak 

(punggung sadel), sakit kepala berat, nyeri dibelakang mata, nyeri otot dan 

tulang atau sendi, mual dn muntah, dan ruam. Perdarahan kulit (petekie) tidak 

umum terjadi. Biasanya ditemukan leucopenia dan mungkin tampak 
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trombositopenia. Pemulihan mungkin berhubungan dengan keletihan dan 

depresi lama, khususnya pada orang dewasa. 

Pada beberapa epidemic, DF dapat disetai dengan komplikasi 

perdarahan, seperti epistaksis, perdarahan gusi, perdarahan gastrointestinal, 

hematuria, dan menoragia. Selama wabah infeksi DEN-1 di Taiwan, Cina, 

studi telah menunjukkan bahwa perdarahan gastrointestinal berat dapat terjadi 

pada orang dengan penyakit ulkus peptikum yang ada sebelumnya. 
6 

Gambar ..Manifestasi infeksi virus dengue
 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

2.1.6 Pemeriksaan penunjang 

a. Laboratotium  
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melihat adanya limpositosis relative di sertai gambaran limposit plasma biru. 

Diagnosis pasti di dapatkan dari hasil isolasi virus dengue(metode cell culture) 

ataupun (Reaction), namun karena teknik yang rumit yang berkembang saat ini 

adalah tes serologis adanya anti bodi spesifik terhadap dengue berupa antibody 

total, IgM maupun IgG).
 

Pemeriksaan serologis ditujukan untuk deteksi antibody spesifik terhadap 

virus dengue. Pemeriksaan yang banyak digunakan adalah berupa uji HI 

(hemaglutination inhibition tes = uji hambatan hemaglutinasi) yang merupakan 

standar WHO, kemudian uji Indirect ELISA(MAC-ELISA) maupun IgG 

Captured-ELISA, Dengue blot/Dengue stick/Dot imunoasai Dengue, dengan 

uji ICT (Immuno-chromatographic Test) antara lain Dengue Rapid Test, 

sedangkan uji fiksasi komplemen dan uji netralisasi sudah lama di tinggalkan 

karena rumit dan tidak praktis.
 

Uji HI yang merupakan uji serologis yang di anjurkan menurut standar 

WHO, dapat mendeteksi antibody anti-dengue, di mana infeksi virus dengue 

akut ditandai dengan terdapatnya peningkatan titer empat kali atau lebih antara 

sepasang sera yaitu serum akkut dan serum konvalesen, di samping itu titer >  

1:2560 menunjukkan interpretasi infeksi flavivirus sekunder.
5 

Pada pemantauan hematokrit, petugas harus mengingat kemungkinan 

efek anemia yang ada sebelumnya, pendarahan hebat, atau terapi penggantian 

volume dini. Lebih dari itu, epusi flexural yang tampak pada rontgen dada, atau 

hipoalbuminemia, dapat memberikan bukti pendukung rembesan plasma, 



18 
 

pembedaan gambaran DHF. Untuk pasien dengan diagnosis penentu DHF; bila 

ada syok, diagnosis DSS mempunyai dukungan.
6 

Parameter laboratoris yang dapat diperiksa antara lain :
 
 

 Leukosit : dapat normal atau munurun. Mulai hari ketiga dapat ditemui 

limfositosis relative (>45% dari total leukosit) disertai adanya limfosit 

plasma biru (LBP) > 15% dari julah total leukosit yang pada fase syok 

akan meningkat.  

 Trombosit : umumnya terdapat trombositopenia pada hari ke 3-8 

 Hematokrit : kebocoran plasma dibuktikan dengan ditemukannya 

peningkatan hematokrit ≥ 20% dari hematokrit awal, umumya dimulai 

pada hari ke-3 demam 

 Hemostasis : dilakukan pemeriksaan PT, APTT, fibrinogen, D-Dimer, atau 

FDP pada keadaan yang dicurigai terjadi perdarahan atau kelainan 

pembekuan darah.  

 Protein/albumin : dapat terjadi hipoproteinemia akibat kebocoran plasma 

 SGOT/SGPT (serum alaninaminotransferase) : dapat meningkat.  

 Ureum, kreatinin : bila didapatkan fungsi ginjal 

 Elektrolit : sebagai parameter pemantauan pembarian cairan 

 Golongan darah dan cross match (uji cocok serasi) : bila akan diberikan 

transfuse darah atau komponen darah. 

 Imuno serologi dilakukan pemeriksaan IgM dan IgG terhadap dengue. 

IgM  : Terdeteksi mulai hari ke 3-5, meningkat sampai minggu ke-3, 

menghilang selama 60-90 hari 
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IgG    :  Pada infeksi primer, IgG mulai terdeteksi pada hari ke-14, pada   

infeksi sekunder IgG mulai terdeteksi hari ke-2 

Uji HI : Dilakukan pengambilan bahan pada hari pertama serta saat 

pulang dari perawatan, uji ini digunakan untuk kepentingan 

surveilans.
4
 

b. Radiologi 

Pada foto dada didapatkan efusi pleura, terutama pada hemitoraks kenan 

tetapi apabila terjadi perembesanplasma hebat, efusi pleura dapat dijumpai 

pada kedua hemitoraks. Pemeriksaan foto rontgen dada sebaiknya dalam posisi 

lateral dekubitus kanan (pasien tidur pada posisi badan sebelah kanan). Asites 

dan efusi pleura dapat pula dideteksi dengan pemeriksaan USG. 
4
 

 

2.1.7 Derajat penyakit infeksi virus dengue 

Untuk menentukan penatalaksanaan pasien infeksi virus dengue, perlu 

diketahui klasifikasi derajat penyakit seperti table yang tertera berikut ini :
 4 
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Tabel 1. Klasifikasi Derajat Penyakit Infeksi Virus dengue 

DD/DBD Derajat Gejala Laboratorium 

DD  Demam disertai 2 atau 

lebih tanda: sakit 

kepala, nyeri retro-

orbital, mialgia, 

artralgia 

 Leucopenia 

 Trombositopenia, 

tidak ditemukan 

bukti kebocoran 

plasma 

 Serologi dengue 

positif 

DBD I Gejala diatas ditambah 

uji bending positif 
 Trombositopenia (< 

100.000/l), bukti ada 

kebocoran plasma 

DBD II Gejala diatas ditambah 

perdarahan spontan 
 Trombositopenia 

(<100.000/l), bukti 

ada kebocoran 

plasma 

DBD III Gejala diatas 

ditambah kegagalan 

sirkulasi (kulit dingin 

dan lembab serta 

gelisah) 

 Trombositopenia 

(<100.000/l), bukti 

ada kebocoran 

plasma 

DBD IV Syok berat disertai 

dengan tekanan darah 

dan nadi tidak terukur 

 Trombosotipenia 

(<100.000/l), bukti 

ada kebocoran 

plasma  

 

Pentahapan keparahan penyakit pada waktu pemulangan telah 

menunjukkan mamfaat secara klinis dan epidemilogis pada asia tenggara dan 

fasifik Barat, dan pengalaman di Kuba, Puerto Riko dan Venezuela 

menunjukkan bahwa pentahapan juga bermanfaat untuk kasus orang dewasa.
6
 

2.1.8 Penatalaksanaan 

Tidak ada theraphy yang spesifik untuk demam dengue, prisip utama 

adalah theraphy suportif. Dengan theraphy suportif yang adekuat, angka 

kematian dapat diturunkan hingga kurang dari 1 %. Pemeliharaan volume 
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cairan sirkulasi merupakan tindakan yang paling penting dalam penanganan 

kasus DBD. Asupan cairan pasien harus tetap dijaga, terutama cairan oral. Jika 

asupan cairan oral pasien tidak mampudipertahankan, maka dibutuhkan 

suplemen cairan melalui intravena untuk mencegah dehidrasi dan 

hemokonsentrasi secara bermakna.  

Perhimpunan Dokter Ahli Penyakit Dalam Idonesia (PAPDI) bersama 

dengan Divisi Penyakit Tropik dan Infeksi dan Divisi Hematologi dan 

Onkologi Medik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia telah menyusun 

protocol penatalaksanaan DBD pada pasein dewasa berdasarkan criteria :
 4
 

 Penatalaksaan yang tepat dengan rancangan tindakan yang dibuat sesuai 

dengan indikasi 

 Praktis dalam pelaksanaanya 

 Mempertimbangakan cost affekctiveness  

Protocol ini dibagi dalam 5 kategori : 

1. Protocol 1 : penanganan tersangka (propable) DBD dewasa tanpa syok 

2. Protocol 2 : pemberian cairan pada tersangka DBD dewasa diruang rawat 

3. Protocol 3 : penatalaksanaan DBD dengan penigkatan hematokrit > 20% 

4. Protocol 4 : penatalaksanaan perdarahan spontan pada DBD dewasa 

5. Protocol 5 : tatalaksana syndrome syok dengue pada dewasa   
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Protokol 1. Penanganan Tersangka (probable) DBD Dewasa Tanpa Syok 

Protokol ini digunakan sebagai petunjuk dalam memberikan pertolongan 

paertama pada penderita DBD atau yang diduga DBD di Instalasi Gawat 

Darurat dan juga dipakai sebagai petunjuk dalam memutuskan indikasi rawat. 

Seseorang yang tersangka menderita DBD di ruang Gawat Darurat 

dilakukan pemeriksaan hemoglobin (Hb), hematokrit (Ht), dan trombosit, bila : 

 Hb, Ht dan trombosit nrmal atau trombosit antara 100.000-150.000, pasien 

dapat dipulangkan dengan anjuran control atau berobat jalan ke Poliklinik 

dalam waktu 24 jam berikutnya (dilakukan pemeriksaan Hb, Ht Leukosit 

dan trombosit tiap 24 jam) atau bila keadaan penderita memburuk segera 

kembali ke Instansi Gawat Darurat. 

 

 Hb, Ht normal tetapi trombosit < 100.000 dianjurkan untuk dirawat 

 Hb, Ht meningkat dan trombosit normal atau turun juga dianjurkan utuk 

dirawat.  

Protokol 2. Pemberian Cairan pada Tersangka DBD Dewasa di Ruang 

Rawat 

Pasien tersangka DBD tanpa perdarahan spontan danmasif dan tanpa 

syok maka ruang rawat diberikan cairan infus kristaloid dengan jumlah seperti 

rumus berikut ini : 

Volume cairan kristaloid per hari yang diperlukan, sesuai rumus 

berikut : 

1500 + {20 x (BB dalam kg – 20)} 
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Contoh volume rumatan untuk BB 55 kg : 1500 + {20 x (50 – 20)} = 2200 

ml  

Setelah pemberian cairan dilakukan pemeriksaan Hb, Ht tiap 24 jam : 

 Bila Hb, Ht meningkat 10-20% dan trombosit < 100.000 jumlah 

pemberian cairan tetap seperti rumus diatas tetapi pemantauan Hb, Ht 

trombo dilakukan tiap 12 jam.  

 Bila Hb, Ht menigkat > 20% dan trombosit < 100.000 maka pemberian 

cairan sesuai dengan protocol penatalaksanaan DBD dengan penigkatan Ht 

> 20% 

Protokol 3. Penatalaksaan DBD dengan peningkatan Ht > 20% 

Meningkatnya Ht > 20% menunjukkan bahwa tubuh mengalami defisit 

cairan sebanyak 5%. Pada keadaan ini thrapi awal pemberian cairan adalah 

dengan memberikan infuse cairan kristaloid sebanyak 6-7 ml/kg/jam. Pasien 

kemudian dipantau setelah 3-4 jam pemberian cairan. Bila terjadi perbaikan 

yang ditandai dengan tanda-tanda hematokrit turun, frekuensi nadi turun, 

tekanan darah stabil, produksi urin meningkat maka jumlah cairan infus 

dikurangi menjadi 5 ml/kg/BB/jam. 2 jam kemudian dilakukan pemantauan 

kembali. Dan bila keadaan tetap menunjukkan perbaikan maka jumlah cairan 

infuse dikurangi menjadi 3 ml/kgBB/jam. Bila dalam pemantauan keadaan 

tetap membaik maka pemberian cairan dapat dihentikan 24-48 jam kemudian.  

Apabila seteleh pemberian terapi cairan awal 6-7 ml/kgBB/jam tadi 

keadaan tetap tidak membaik, yang ditandai dengan hematokrit dan nadi 

meningkat, tekanan nadi menurun < 20 mmHg, produksi urin menurun, maka 
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kita harus menaikkan jumlah cairan infus menjadi 10 ml/kgBB/jam. 2 jam 

kemudian dilakukan pemantauan kembali dan bila keadaan menunjukkan 

perbaikan maka jumlah cairan dikurangi menjadi 5 ml/kgBB/jam tetpi bila 

keadaan tidak menunjukkan perbaikan maka jumlah cairan infuse dinaikkan 

menjadi 15 ml/kgBB/jam dan bila dalam perkembangannya kondisi menjadi 

memburuk dan didapatkan tanda-tanda syok maka pasien ditangani sesuai 

dengan prtokol tatalaksana sindrom syok dengue pada dewasa. Bila syok telah 

teratasi maka pemberian cairan dimulai lagi seperti terapi pemberian cairan 

awal.  

Potocol 4. Penatalaksanaan Perdarahan Spontan pada DBD dewasa 

 Perdarahan spontan massif pada penderita DBD dewasa adalah: 

perdarahan hidung/epistaksis yang tidak terkendali walaupun telah diberikan 

tampon hidung, perdarahan saluran cerna (hematemesis dan melena atau 

hematoskesia), perdarahan saluran kencing (hematuria), perdarahan otak atau 

perdarahan tersembunyi dengan jumlah perdarahan sebanyak 4-5 

ml/kg/BB/jam. Pada keadaan seperti ini jumlah dan kecepatan pemberian 

cairan tetap seperti keadaan DBD tanpa syok lainnya. Pemerisaan tekanan 

darah, nadi, pernafasan dan jumlah urin dilakukan sesering mungkin dengan 

kewaspadaan Hb, Ht, dan thrombosis serta hemostase harus segera dilakukan 

dan pemeriksaan Hb, Ht dan trombosit sebaiknya diulang setiap 4-6 jam. 

 Pemberian heparin diberikan apabila secara klinis dan laboratories 

didapatkan tanda-tanda koagulasi intravascular diseminata (KID). Transfuse 

komponen darah diberikan sesuai indikasi. FFP diberikan bila didapatkan 
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defisiensi factor-faktor pembekuan (PT dan aPTT yang memanjang), PRC 

diberikan bila nilai Hb kurang dari 10 g/dl. Tranfusi trombosit hanya diberikan 

pada pasien DBD dengan perdarahan spontan dan massif dengan jumlah 

trombosit <100.000/ mm
3
 disertai atau tanpa KID. 

Protocol 5. Tatalaksana Sindrom Syok Dengue pada Dewasa 

Bila kita berhadapan dengan Sindro Syok Dengue (SSD) maka hal 

pertama yang harus diingat adalah bahwa renjatan harus segera diatasi oleh 

karena itu penggantian cairan intraveskuler yang hilang harus segera dilakukan. 

Angka kematian syndrome syok dengue sepuluh kali lipat dibandingkan 

dengan penderita DBD tanpa renjatan, dan renjatan dapat terjadi karna 

keterlambatan penderita DBD mendapatkan pertologan/pengobatan, 

penatalaksanaan yang tidaktepat, termasuk kurangnya kewaspadaan terhadap 

tanda-tanda renjatan dini, dan penatalaksaan renjata yang tidak adekuat.  

Pada kasus SSD cairan kristaloid adalah pilihan utama yang diberikan. 

Selain resusitasi cairan, pasien juga diberikan oksigen 2-4 liter per menit. 

Pemeriksaan-pemeriksaan yang harus dilakukan adalah pemeriksaan darah 

perifer lengkap (DPL), hemostasis, analisis gas darah, kadar natrium,  kalium 

dan klorida, serta ureum dan kreatinin.  

Pada fase awal, cairan kristaloid diguyur sebanyak 10-20 ml/kgBB dan 

dievaluasi setelah 15-30 menit. Bila renjatan telah teratasi (ditandai dengan 

tekanan darah sistolik 100 mmHg dan tekanan nadi lebih dari 20 mmHg, 

frekuensi nadi kurang dari 100 kali permenit denga volume yang cukup, akral 

teraba hangat dan kulit tidak pucat serta dieresis 0,5-1 ml/kgBB.jam) jumlah 
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cairan dikurangi menjadi 7 ml/kgBB/jam. Bila dalam waktu 60-120 menit 

keadaan tetap stabil pemberian cairan menjadi 3 ml/kgBB/jam. Bila 24-48 jam 

setelah renjatan teratasi tanda-tanda vital dan hematokrit tetap stabil serta 

dieresis cukup maka pemberian cairan perinfus harus dihentikan (karena jika 

direabsorbsi cairan plasma yang mengalami ekstravasasi telah terjadi, ditandai 

denga turunnya hematokrit, cairan infuse erus diberikan maka keadaan 

hipervolemi, edema paru atau gagal jantung dapat terjadi). 

Pengawasan dini kemungkinan terjadinya renjatan berulang harus 

dilakukan terutama dalam waktu 48 jam pertama sejak terjadi renjatan (karena 

selain proses patogenensis penyakit masih berlangsung, ternyata cairan 

kristaloid hanya sekitar 20% saja yang menetap dalam pembuluh darah setelah 

1 jam pemberian). Oleh karena itu untuk mengetahui apakah renjatan telah 

teratasi dengan baik, diperlukan pemantauan tanda vital yaitu status kesadaran, 

tekanan darah, frekuensi nadi, frekuensi jantung dan nafas, pembesaran hati, 

nyeri tekan daerah hipokondrium kanan dan epigastrik, serta jumlah dieresis. 

Dieresis diusahakan 2 ml/kgBB/jam. Pemantauan kadar hemoglobin, 

hematokrit dan jumlah trombosit dapat dipergunakan untuk perjalanan peyakit.  

Bila setelah fase awal pemberian cairan ternyata renjatan belum teratasi, 

maka pemberian cairan kristaloid dapat ditingkatkan menjadi 20-30 ml/kgBB. 

Dan kemudian dievaluasi setelah 20-30 menit. Bila keadaan tetap belum 

teratasi, maka perhatikan nilai hematokrit meningkat berarti perembesan 

plasma masih beralangsung maka pemberian cairan koloid merupakan pilihan, 

tetapi bila hematokrit berarti terjadi perdarah (internal bleeding) maka pada 
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penderita diberikan transfuse darah segar 10 ml/kgBB dan dapt diulang sesuai 

kebutuhan.  

Sebelum cairan koloid diberikan maka sebaiknya kita harus mengetahui 

sifat-sifat cairan tersebut. Pemberian cairan kolid sendiri mula-mula diberikan 

dengan tetesan cepat 10-20 ml/kgBB dan dievaluasi setelah 10-30 menit. Bila 

keadaan tetap belum teratasi maka untuk memantau kecukupan cairan dilaukan 

pemasangan kateter vena sentral dan pemberian koloid dapat ditambah hinga 

jumlah maksimum 30 ml/kgBB (maksimal 1-1,5 l/hari) dengan sasaran tekanan 

vena sentral 15-18 cmH2O. bila keadaan tetap belum teratasi harus 

diperhatikan dan dilakukan koreksi terhdap gangguan asam basa, elektrolit, 

hipoglikemia, anemia, KID, infeksi sekunder. Bila tekanan vena sentral 

penderita sudah sesuai dengan target tetapi renjatan tetap belum teratasi maka 

dapat diberkan obat inotropik/vasopressor.
4
  

 

2. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingat kejadian DBD 

2.2.1. Vektor  

Nyamuk Ae. Aegypti dikenal dengan sebutan black white mosquito atau 

tiger mosquito karena tubuhnya memiliki ciri yang khas yaitu adanya garis-

garis dan bercak-bercak putih keperakan diatas dasar warna hitam. Sedangkan 

yang menjadi cirri khas utamanya adalah ada dua garis lengkung yang 

berwarna putih keperakan di kedua sisi lateral dan dua buah garis putih sejajar 

di garis median dari punggungnya yang berwarna dasar hitam (lyre shaped 

marking).
5 
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Ae.aegypti adalah salah satu vector nyamuk yang peling efisien untuk 

arbovirus, karena nyamuk ini sangat antropofilik dan hidup dekat dengan 

manusia dan sering hidup di dalam rumah. Wabah dengue juga telah disertai 

dengan Ae.albopictus, Ae.polynesiensis, dan banyak spesies kompleks Ae. 

Scutellaris. Setiap spesies ini mempunyai distribusi geografisnya masing-

masing; namun, mereka adalah vector epidemic yang kurang efisien disbanding 

Ae.aegypti. sementara penularan vertikal (kemungkinan transovarian) virus 

dengue telah dibuktikan di laboratorium dan dilapangan, signifikansi penularan 

ini untuk pemeliharaan virus belum dapat ditegakan. Factor penyulit 

pemusnahan adalah bahwa telur Ae.aegypti dapat bertahan dalam waktu lama 

terhadap desikasi (pengawetan dengan pengeringan), kadang selama lebih dari 

satu tahun. 
6 

 

2.2.2. Proses Penularan 

Virus-virus dengue ditularkan ke tubuh manusia melalui gigitan nyamuk 

Aedes yang terinfeksi, terutama Aedes aegypty, dan karenanya dianggap 

sebagai arbovirus (virus yang ditularkan melalui artropoda). Bila terinfeksi , 

nyamuk tetap akan terinfeksi sepanjang hidupnya, menularkan virus  ke 

individu rentan selama menggigit dan menghisap darah. Nyamuk betina 

terinfeksi juga dapat menurunkan virus ke generasi nyamuk dengan penularan 

transovarian, tetapi ini jarang terjadi dan kemungkinan tidak memperberat 

penularan yang signifikan pada manusia.  

Manusia adalah penjamu utama yang yang dikenai virus, meskipun studi 

telah menunjukkan bahwa monyet pada beberapa bagian dunia dapat terinfeksi 
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dan mungkin dapat bertindak sebagai sumber virus untuk nyamuk penggigit. 

Virus bersirkulasi dalam darah manusia terinfeksi pada kurang lebih waktu 

dimana mereka mengalami demam, dan nyamuk tak terinfeksi mungkin 

mendapatkan virus bila mereka mengigit individu saat ia dalam keadaan 

viraemik. Virus kemudian berkembang didalam nyamuk selama periode 8-10 

hari sebelum ini dapat ditularkan ke manusia lain selama menggigit atau 

menghisap darah berikutnya. Lama waktu yang diperlukan untuk inkubasi 

ekstrinsik ini tergantung pada kondisi lingkungan, khususnya suhu sekitar.
1
  

2.2.3. Tinjauan umum tentang lingkungan dan Perilaku 

Konsep status kesehatan menurut H.L Blum. 

 

Gambar 2.1 

Keempat faktor pada gambar 2.1 saling berpengarh positif dan sangat 

berpengaruh terhadap status kesehatan seseorang. Status kesehatan akan 

tercapai optimal apabila keempat factor tersebut positif mempengaruhi secara 

STATUS 
KESEHATAN 

keturunan 

Lingkungan 

- fisik 

- biologis 

- sosial 

Perilaku  

pelayana 
kesehatan 
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optimal. Apabila salah satu factor tidak optimal, status kesehatan akan bergeser 

kea rah di bawah optimal. 

 Berikut akan dijelaskan satu persatu keempat faktor tersebut: 

1. Faktor keturunan. Faktor ini lebih mengarah pada kondisi individu yang 

berkaitan dengan asal usul keluarga, ras dan jenis golongan darah. Berikut 

beberapa penyakit tertentu disebebabkan oleh faktor keturunan antara lain 

hemophilia, hipertensi, kelainan bawaan dan albino, dll. 

2. Faktor pelayanan kesehatan. Faktor ini di pengaruhi oleh seberapa jauh 

pelayanan kesehatan yang diberikan. Hal ini berhubungan dengan 

tersedianya sarana dan prasarana insitusi kesehatan antara lainrumah sakit, 

puskesmas, labkes, balai pengobatan, serta tersedianya fasilitas pada 

insitusi tersebut (tenaga kesehatan, obat-obatan, alat-alat kesehatan) yang 

kesemuanya tersedia dalam kondisi baik, cukup, dan siap pakai. 

3. Faktor perilaku. Faktor perilaku berhubungan dengan perilaku individu 

atau masyarakat, perilaku petugas kesehatan, dan perilaku para pejabat 

pengelola pemerintahan (pusat dan daerah) serta perilaku pelaksana bisnis 

. perilaku individu atau masyarakat yang positif  pada kehidupan sehari-

hari misalnya membuang sampah/kotoran ecara baik, minum air masak, 

saluran limbah terpelihara, dan mandi setiap hari secara higienes. Perilaku 

petugas kesehatan dalam meberi pelayanan yang baik antara lain ramah, 

cepat tanggap, disiplin tinggi, terpi yang tepat sesuai diagnosis, tidak 

malpraktik, pemberian obat yang rasional, dan bekerja dengan penuh 

pengabdian. Perilaku pemerintah pusat dan daerah dalam menyikapi 
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suatu permasalahan kesehatan masyarakat secara tanggap dan penuh 

kearifan. Misalnya cepat tanggap terhadap adanya penduduk yang gizinya 

buruk, adanya wabah penyakit, serta menyediakan sarana dan prasarana 

kesehatan dan fasilitas umum ( jalan, parit, TPA, penyedian air bersih, 

jalur hijau, pemukiman sehat) yang didukung dengan peraturan perundan-

undngan yang berhubungan dengan kesehatan dan lingkungan hidup dan 

menerapkan sanksi hukum yang tegas bagi pelanggarnya. 

4. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan sangat besar pengaruhnya terhadap 

status kesehatan, terliahat pada gambar dengan panah yang lebih besar 

disbanding factor lainnya. Faktor lingkunagn terdiri dari 3 bagian besar ; 

a. Lingkungan fisik, terdiri dari benda mati yang dapat dilihat, diraba, 

dirasakan, antara lain bangunan, jalan, jembatan, kendaraan 

,gunung, air, tanah. Benda mati yang dapat dilhat dan dirasakan, 

tetapi tidak dapat diraba (api, asap, kabut dll). Benda mati yang 

tidak dapat di raba, tidak dapat dilihat, namun dapat dirasakan 

(udara, angin, gas, bau-bauan, bnyi-bunyian/ suara dll). 

b. Lingkungan biologis, terdiri dari makluk hidup yang bergerak,, 

baik yang dapat dilihat maupun tidak (manusia, hewan, kehidupan 

akuatik, amoba,, virus plangton). Makhluk hidup tidak bergerak 

(tumbuhan, karang laut, bakteri, dll) 

c. Lingkungan social, lingkungan social adalah bentuk lain selain 

fisik dan biologis diatas. Lingkungan social tidak brbentuk nyata, 

namun ada dalam kehidupan di bumi ini. Lingkungan social terdiri 



32 
 

dari sosio-ekonomi, sosio-budaya, adat-istiadat, 

agama/kepercayaan, organisasi kemasyarakatan, dll. Melelui 

lingkungan social manusia melakukan interaksi dalam bentuk 

pengelolaan hubungan denagn alam dan buatannya melalui 

pengembangan prangkat nilai, ideology, social, dan budaya, 

senigga dapat menentukan arah pengembangan lingkungan yang 

selaras dan sesuai daya dukung lingkungan yang sering disebut 

dengan etika lingkungan. 
8
 

2.2.4. Pemberantasan Demam Berdarah Dengue 

Metode penatalaksanaan lingkungan untuk mengontrol Ae. Aegypti dan 

Ae. Albopictus dan mengurangi kontak vector-manusia termasuk perbaikan 

suplai dan penyimpanan air, penanganan sampah padat dan modifikasi air, 

penanganan sampah padat dan modifikasi habitat larva yang dibuat manusia. 

Meringkaskan metode primer manipulasi lingkungan yangdigunakan untuk 

mengontrol habitat larva Aedes. 

Penatalaksanaain lingkungan harus difokuskan pada penghancuran, 

perubahan, pembuangan atau daur ulang wadah dan habitat larva alamiah yang 

menghasilkan jumlah terbesar nyamuk Aedes dewasa pada setiap 

komunitas.program ini harus dilakukan secara bersamaan dengan program 

pendidikan kesehatan dan komunikasi yang mendorongpartisipasi komunitas 

dalam perencanaa, pelaksanaan dan pengevaluasian program penanganan (mis., 

sanitasi rumah tangga regular atau kampanye kebersihan.
1 
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1. Pengendalian secara kimiawi 

Bahan kimia telah digunakan untuk mengendalikan Ae. Aegypti sejak 

mulainya abad ini. Metode yang digunakan dalam pemakaian insektisida adalah: 

a. Fogging atau pengasapan 

Pemberantasan nyamuk dewasa dilakukan dengan cara penyemprotan 

dengan insektisida. Mengingat kebiasaan nyamuk senang hinggap pada benda-

benda bergantungan, maka penyemprotan tidak dilakukan di dinding rumah 

seperti pada pemberantasan nyamuk menular malaria. Alat yang digunakan 

adalah mesin fog (pengasapan) dan penyemprotan dengan cara pengasapan 

tidak mempunyai efek residu.
 

Tindakan penyemprotan dapat membasmi penularan, akan tetapi 

tindakan ini harus diikuti dengan pemberantasan terhadap jentiknya agar 

populasi nyamuk penular dapat tetap ditekan serendah – rendahnya.
 

b. Pemberantasan jentik dengan insektisida. 

Cara memberantas jentik Aedes aegypti dengan menggunakan insektisida 

pembasmi jentik (larvasida) ini antara lain dikenal dengan istilah larvasida. 

Larvasida yang biasa digunakan antara lain adalah temephos. Formulasi 

temephos yang digunakan adalah granules (sand granules). Dosis yang 

digunakan 1 ppm atau 10 gram (± 1 sendok makan) untuk tiap 100 liter air. 

Larvasida dengan temephos ini mempunyai efek residu 3 bulan. Selain itu 

dapat pula digunakan golongan insect growth regulator.
7 
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2. Perlindungan pribadi 

Tindakan perlindungan pribadi telah secara luas digunakan dalam upaya 

melindungi populasi desa dan pribumi terhadap malaria. Kelambu tempat tidur 

atau tirai yang diresapi-piretroid tampaknya efektif terhadap nyamuk yang 

menggigit pada malam hari. Namun dalam kasus gigitan siang vector dengue 

Aedes, tindakan ini kurang relevan. Meskipun demikian, tindakan ini mungkin 

bermanfaat untuk kelompok khusus, seperti tempat tidur berkelambu, bayi atau 

orang yang harus tidur siang hari. Turis dan pengunjung jangka pendek pada 

area endemic dengue harus menggunakan penolak serangga yang tersedia 

secara komersial. Untuk yang tinggal di rumah dan yang tinggal lebih lama di 

area endemic, pakaian dapat diresapi permetrin.
1 

3. Pengendalian biologis 

Intervensi yang didasarkan pada pengenalan organisme pemangsa, 

parasit, yang bersaing dengan atau cara penurunan jumlah Ae. Aegypti atau Ae. 

Albopictus masih menjadi percobaan , dan informasi tentang keampuhannya 

didasarkan pada hasil operasi lapangan yang berskala kecil.  Ikan pemangsa 

larva dan biosida Bacillus thuringiensis H-14 (BTI) adalah dua organisme yang 

paling sering digunakan. Keuntungan dari tindakan pengendalian secara 

biologis mencakup tidak adanya kontaminasi kimiawi terhadap lingkungan, 

kekhususan terhadap organisme target (efek BTI, sebagai contoh, terbatas pada 

nyamuk dan yang berhubungan dengan Diptera) dan penyebaran andiri dari 

beberapa preparat ke tempat-tempat yang tidak dapat dengan mudah oleh cara 

lain.
1
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BAB III 

  KERANGKA KONSEP 

 

3.1 Dasar Pemikiran Variabel yang Diteliti. 

 Penyakit demam berdarah dengue melibatkan 3 organisme yaitu virus 

dengue, nyamuk aedes aegypti dan manusia yang saling berkaitan 

menyebabkan munculnya kasus DBD berbeda derajat epidemisnya pada suatu 

lokasi dari tahun ketahun. 

 Berdasarkan tinjauan pustaka serta maksud dan tujuan penelitian maka 

disusunlah variable pola pikir. Menurut kepustakaan, terdapat banyak faktor 

yang berpengaruh terhadap angka kejadian Demam Berdarah Dengue (DBD), 

Namun dalam penelitian ini kami hanya mengambil beberapa faktor yang kami 

bagi dalam tiga kategori besar yaitu faktor lingkungan,faktor perilaku dan 

factor pengetahuan. Adapun faktor lingkungan meliputi : Keberadaan 

Kontainer air bersih /Tempat Penampungan Air Bersih, keberadaan wadah 

bekas yang dapat menampung air, keberadaan jentik Aedes Aegypti pada 

kontainer air bersih/ Tempat Penampungan Air Bersih dan pada wadah bekas 

yang dapat menampung air, kualitas Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL), 

keberadaan tempat sampah terbuka. Faktor perilaku meliputi : kegiatan 3 M 

(Menguras, Menutup, Mengubur). Kebiasaan menggantung pakaian, kebiasaan 

penggunaan Abatesasi, frekuensi pelaksanan fogging, kebiasaan menggunakan 

obat nyamuk, dan bagaimana tingkat pengetahuan terhadap DBD. Hal ini 

disebabkan keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya, serta faktor-faktor tersebut 
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dianggap dapat mewakili faktor-faktor yang lain yang dapat mempengaruhi 

angka kejadian Demam Berdarah Dengue (DBD). 

3.2 Kerangka Konsep 

Variable Independen    Variabel Dependen 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Kebiasaan Penggunaan Abatesasi 

 

Keberadaan Wadah Bekas (Yang 

Dapat Menampung Air )   

Tempat Sampah  
 

Kwalitas Saluran Pembuangan Air 

Limbah (SPAL) 

Keberadaan Kontainer  Air Bersih/ 

Tempat Penampungan Air Bersih 

 

Kejadian DBD 

Kebiasaan Menggunakan Obat 

Nyamuk  

 

Tingkat Pengetahuan 

Terhadap DBD 

 

 

 Pelaksanaan fogging 

Melakukan 3M ( Menguras, Menutup, 

Mengubur) 
 

Faktor Prilaku 
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Gambar 3.1 kerangka konseptual variable yang diteliti 

3.3. Variabel  Penelitian 

Dalam penelitian terdiri dari dua variable yaitu: 

1. Variable Independen yaitu :  

 Keberadaan Kontainer air bersih/Tempat Penampungan Air Bersih, 

keberadaan wadah bekas yang dapat menampung air, kualitas Saluran 

Pembuangan Air Limbah (SPAL), keberadaan tempat sampah, kegiatan 3 M 

(Menguras, Menutup, Mengubur), kebiasaan penggunaan Abatesasi, 

pelaksanan fogging, kebiasaan menggunakan obat nyamuk, dan bagaimana 

tingkat pengetahuan terhadap DBD. 

2. Variabel Dependen yaitu : 

 kejadian Demam Berdarah Dengue  (DBD) 

 

3.4. Definisi  Oprasional 

1. Keberadaan Kontainer air/Tempat Penampungan Air Bersih 

Definisi :  Kontainer air/Tempat Penampungan Air Bersih adalah 

tempat penampungan   air yang digunakan untuk keperluan 

sehari-hari (drum, bak   mandi, gentong, ember).   

 Alat ukur  :  Kuesioner dan Lembar Observasi 

Cara ukur  :  Dinilai berdasarkan jawaban subjek pada kuesioner dan 

dilanjutkan dengan observasi pada subjek 

 Hasil Ukur  :  1. Ada  

     2. Tidak ada  
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2. Keberadaan wadah bekas (yang dapat menampung air). 

 Definisi :   Wadah bekas yang dapat menampung air adalah tempat 

yang dapat menampung air sehingga tergenang, air yang 

bukan digunakan untuk keperluan sehari-hari (vas bunga, 

ban bekas, botol bekas, tempat minum burung). 

 Alat Ukur  :  Lembar Observasi 

 Cara ukur   :  Dinilai berdasarkan hasil observasi pada subjek. 

 Hasil Ukur  :  1. Ada  

     2. Tidak ada  

3. Kualitas Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) 

 Definisi  :  Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) adalah parit atau 

selokan yang berada di dalam dan disekitar rumah. 

 Alat Ukur   :   Lembar Observasi 

 Cara Ukur     : Melakukan observasi pada lokasi yang menjadi subjek. 

 Hasil ukur   :   1. Ada  

1. Tidak ada  

4. Keberadaan Tempat Sampah  

Definisi :        Tempat sampah adalah tempat untuk menampung bahan-

bahan bekas/wadah bekas yang berada di dapur dan yang 

berada sekitar/di luar rumah. 

Alat Ukur :  Kuesioner dan Lembar Observasi 

Cara ukur  :  Dinilai berdasarkan jawaban subjek pada kuesioner dan 

dilanjutkan dengan observasi pada subjek 
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 Hasil Ukur :   1. Ada  

     2. Tidak ada  

5. Gerakan 3 M ( Menguras, Menutup, Mengubur) 

Definisi     :         3M  yaitu (1). Menguras tempat-tempat penampungan air 

secara teratur sekurang-kuranngya seminggu sekali atau 

menaburkan bubuk abate ke dalamnya, (2). Menutup rapat-

rapat tempat penampungan air dan, (3). Mengubur / 

menyingkirkan barang-barang bekas yang dapat 

menampung air hujan seperti : kaleng-kaleng bekas, plastic 

dll. 

 Alat Ukur  :  Kuesioner 

 Cara ukur :          Dinilai berdasarkan jawaban responden dalam kuesioner. 

 Hasil Ukur : 1. Terlaksana (jika mencapai > 50 %) 

    2. Tidak terlaksana (jika < 50 %)   

6. Kebiasaan penggunaan Abatesasi 

 Definisi :  Abatesasi adalah pemberian larvasida atau pengendalian 

lokal nyamuk aedes aegypti untuk memberantas jentik 

nyamuk. 

 Alat Ukur : kuesioner 

 Cara ukur : Dinilai berdasarkan jawaban subjek pada kuesioner. 

 Hasil ukur : 1. Baik (jika nilai rata-rata > 50%) 

2. Kurang (jika nilai rata-rata < 50 %) 
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7. Penyemprotan/pengasapan (fogging) 

 Definisi   : Pengasapan droplet-droplet kecil insektisida kedalam udara 

untuk membunuh nyamuk dewasa, peneyemprotan 

dilakukan II siklus dengan interval I minggu. 

 Alat Ukur :  Kuesioner 

 Cara ukur :  Dinilai berdasarkan jawaban subjek pada kuesioner. 

 Hasil Ukur   :  1. Terlaksana (jika mencapai > 50 %) 

   2. Tidak terlaksana (jika < 50 %)   

8. Kebiasaan menggunakan obat nyamuk 

 Definisi  :  Upaya untuk menghindari diri dari gigitan nyamuk, berupa 

cairan/krim antinyamuk ( mosquito replant) atau antinyamuk 

bakar. 

 Alat Ukur :  Kuesioner 

 Cara ukur :  Dinilai berdasarkan jawaban subjek 

 Hasil ukur :      1. Ya 

               2. Tidak  

9. Pengetahun  responden  tentang DBD 

Definisi         :     Pemahaman responden tentang demam berdarah yang 

meliputi pengertian, tanda dan gejala, cara penularan, 

pemberantasan,vektor penular dan kegiatan PSN 

(Pemberantasan Sarang Nyamuk). 

Alat ukur  :  Kueisioner 

Cara ukur :  Dinilai berdasarkan jawaban subjek pada kuesioner 
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Hasil ukur :  1. Baik (jika nilai rata-rata > 50%) 

  2. Kurang (jika nilai rata-rata < 50%) 

12. Kejadian DBD 

Definisi       :  Keadaan dimana responden/ anggota keluarga responden 

pernah terkena  penyakit DBD yang didiagnosis oleh 

dokter, maksimal 1 tahun terakhir 

Alat ukur :  Kuesioner 

Cara ukur :  Dinilai berdasarkan jawaban subjek pada kuesioner 

Hasil ukur :  1. Ada 

2. Tidak ada 

 

3.5 Hipotesis 

1. Keberadaan Kontainer air bersih /Tempat Penampungan Air Bersih 

mempengaruhi kejadian kasus DBD di Kec. Mamajang Kota Makassar 

2. Keberadaan wadah bekas yang dapat menampung air mempengaruhi 

kejadian kasus DBD di Kec.Mamajang Kota Makassar 

3. Kualitas Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) mempengaruhi 

kejadian kasus DBD di Kec.Mamajang Kota Makassar 

4. Keberadaan tempat sampah mempengaruhi kejadian kasus DBD di 

Kec.Mamajang Kota Makassar 

5. Kegiatan 3 M (Menguras, Menutup, Mengubur) mempengaruhi kejadian 

kasus DBD di Kec.Mamajang Kota Makassar  

6. Kebiasaan penggunaan Abatesasi mempengaruhi kejadian kasus DBD di 

Kec. Mamajang Kota Makassar 
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7. Pelaksanan fogging mempengaruhi kejadian kasus DBD di Kec. 

Mamajang Kota Makassar  

8. Kebiasaan menggunakan obat nyamuk mempengaruhi kejadian kasus 

DBD di Kec.Mamajang Kota Makassar 

Tingkat pengetahuan terhadap DBD mempengaruhi kejadian kasus DBD 

di Kec.Mamajang Kota Makassar 
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BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

4.1. Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang  akan dilaksanakan adalah penelitian analitik 

observasional dengan menggunakan data primer berupa kuesioner. Desain 

penelitian yang akan digunakan adalah studi cross sectional, yaitu studi dmana 

pengukuran terhadap variabel  pengaruh dan terpengaruh dilakukan pada titik 

dan waktu yang sama. Penelitian analitik observasional ini bertujuan untuk 

memperoleh gambaran secara umum mengenai  peran faktor lingkungan dan 

prilaku terhadap angka kejadian kasus penderita Demam Berdarah Dengue 

(DBD) di Kecamatan Mamajang, kota Makassar. Sehingga dengan demikian 

dapat ditentukan langkah-langkah perbaikan dalam  hal ini pencegahan dan 

pengendalain faktor-faktor tersebut.  

4.2. Tempat dan Waktu Penelitian 

a) Tempat penelitian 

Penelitian akan dilakuakan di daerah Kecamatan Mamajang Kota 

Makassar.  

b)  Waktu  penelitian 

Penelitian ini akan di laksanakan  pada bulan Desember 2011 – Januari  

2012 
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4.3. Populasi dan Sampel 

4.3.1 Populasi 

a) Populasi target : Warga Kecamatan Mamajang Kota Makassar . 

b) Populasi terjangkau : Kepala  rumah  tangga/Ibu  rumah  tangga atau 

orang   dewasa lain yang  berdomisili di daerah 

Kecematan Mamajang Kota Makassar . 

4.3.2 Sampel  

 Sebagian dari populasi terjangkau yang memenuhi kriteria seleksi. 

4.3.3 Besar sampel dan Rumus Sampel 

 Besar sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan rumus deskriptif –

kategorik,  

  
 α          

  
 

       Zα
2 

   = deviat baku alfa   

       P        = Proporsi kategori varibel yang di teliti 

          Q      = 1- P 

     d        =  Presisi  

   Zα
2 

   =   1,960 

   P     =  0,45 

   Q     = 1- 0.45 = 0,553 

   d       = 10  % 

  
(    )                 
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   94,95  

           

4.3.4  Teknik  Sampling  

Teknik sampling yang digunakan yaitu probability sampling khususnya 

two stage Cluster sampling. Probability sampling prinsipnya bahwa setiap 

subjek dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih dan 

untuk tidak terpilih sebagai sampel. Sedangkan Cluster sampling  adalah  

proses penarikan sampel secara acak pada kelompok individu dalam populasi 

yang terjadi secarah alamiyah, misalnya berdasar wilayah (kodya, kecamatan, 

kelurahan, dll). 

4.4. Kriteria Seleksi 

4.4.1  Kriteria Inklusi 

 

 1. Kepala/Ibu rumah tangga atau anggota keluarga lain yang sudah berumur 16 

tahun  keatas  yang  bertempat tinggal dan tercatat sebagai penduduk di 

wilayah Kecamatan Mamajang. 

 2. Kepala/Ibu rumah tangga atau anggota keluarga lain yang berdmosili 

minimal satu tahun keatas. 

 3. Dapat berkomunikasi dengan baik 

 4. Bersedia menjadi responden 

4.4.2 Kriteria Eklusi 

1. kuesioner yang tidak terisi lengkap. 
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4.5. Jenis Data dan Instrumen Penelitian 

4.5.1 Jenis data 

1. Data primer diperoleh dari pengisian kuesioner oleh responden yang berada 

di tempat penelitian. 

2. Data sekunder diperoleh dari dinas kesehatan kota Makassar dan data dari 

puskesmas yang ada di wilayah Kecamatan Mamajang. 

4.5.2 Instrumen penelitian   

 1. Kuesioner  yang disusun kemudian diisi sendiri oleh responden (self-rated 

quisioner) 

2. lembar observasi 

4.6  Manajemen Data (editing, coding, tabulating, transfering) 

Data yang dikumpulkan kemudian diolah menggunakan program SPSS  

versi 16,0 for Windows (SPSS Inc).  Tahap-tahap pengelolahan data adalah 

sebagai berikut: 

a. Editing 

Editing bertujuan untuk meneliti kembali jawaban menjadi lengkap. Editing 

dilakukan di lapangan sehingga bila terjadi kekurangan atau ketidaksengajaan 

kesalahan pengisian dapat segera dilengkapi atau disempurnakan. Editing 

dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan data, mamperjelas serta 

melakukan pengolahan terhadap data yang dikumpulkan. 
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b. Coding 

Coding yaitu memberikan kode angka pada atribut variabel agar lebih 

mudah dalam analisa data. Coding dilakukan dengan cara menyederhanakan 

data yang terkumpul dengan cara memberi kode atau simbol tertentu. 

c. Tabulating 

Pada tahapan ini data dihitung, melakukan tabulasi untuk masing-masing 

variabel. Dari data mentah dilakukan penyesuaian data yang merupakan 

pengorganisasian data sedemikian rupa agar dengan mudah dapat dijumlah, 

disusun dan ditata untuk disajikan dan dianalisis. 

d. Transfering  

Tranfering data yaitu memindahkan data dalam media tertentu pada 

master tabel. data yang telah diolah disajikan dalam bentuk tabel dan 

dijelaskan bentuk narasi (uraian)  

4.6  Analisis data 

 a. Analisis Univariat 

Analisis univariat dilakukan untuk menggambarkan distribusi frekuensi 

masing-masing variabel, baik variabel bebas, variabel terikat dan karakteristik 

responden. 

 b. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dilakukan dengan uji chi square untuk mengetahui 

hubungan yang signifikan antara masing-masing variable bebas dengan 

variabel terikat. Dasar pengambilan hipotesis penelitian berdasarkan pada 

tingkat signifikan (nilai p), yaitu:  
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1) Jika nilai p > 0,05 maka hipotesis penelitian ditolak. 

  2) Jika nilai p ≤ 0,05 maka hipotesis penelitian diterima 

4.9 Etika penelitian 

1. sebelum memberikan persetujuan tertulis penulis akan memberikan 

penjelasan secara lisan 

2.  Setiap subjek akan dijamin kerahasiaan atas informasi yang diberikan. 

3. Sebelum melakukan penelitian maka peneliti akan meminta izin kepada 

institusi terkait. 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

5.1 Deskripsi Lokasi Penelitian
 

Berada dikecamatan Mamajang yang terdiri atas 13 kelurahan.
 
Dengan 

luas wilayah kerja 2.712 km2 dengan 22 RW dan 177 RT berada di barat daya 

Makassar dimana perbatasan dengan: 

1. Sebelah utara dengan kecamatan ujung pandang /Makassar 

2. Sebelah timur dengan kecamatan Panakukang 

3. Sebelah selatan dengan kecamatan Tamalate 

4. Sebelah barat dengan kecamatan Mariso. 

a. Keadaan Demografis 

  Jumlah panduduk di kecamatan mamajang adalah 25.443 jiwa terdiri dari 

12.425 jiwa laki laki dan 13.018 jiwa perempuan dengan jumlah kepala keluarga 

3302 KK. 

b. Sosial Ekonami 

  Keadaan sosial ekonomi beragam , terdapat tingkatan ekonomi rendah, 

menengah dan baik saling berhubungan dan masyarakatnya sebagian 

menggunakan bahasa Indonesia dan Makassar . 

c. Pekerjaan 

  Pekerjaan penduduk di kecamatan mamajang yaitu terdapat 1.960 orang 



50 
 

pegawai negri sipil ,1.329 orang pensiunan ,1.207 orang ABRI ,959 orang buruh 

harian , 932 orang bekerja sebagai pegawai swasta. 

d. Pendidikan 

  Tingkat pendidikan penduduk di kecamatan mamajang yaitu terdapat 415 

orang yang belum sekolah , 426 orang di TK, 4868 orang di SLTP, 6.494 orang 

yang SMA , 6.972 orang pengurus tinggi dan tidak sekolah 820 orang. Fasilitas 

pendidikan di wilayah kerja Puskesmas Mamajang Kecamatan Mamajang yaitu 

terdapat 6 TK , 13 SD , 4 SMA , 4 Akademi dan 1 Fakultas yang digunakan dalam 

proses belejar mengajar . 

5.2 Deskripsi karakteristik subjek 

 Penelitian ini dilakukan terhadap 95 responden yang terdiri dari Ayah 

(Kepala Rumah Tangga), Ibu Rumah Tangga, Anak, atau Orang dewasa lain 

dalam Rumah tangga tersebut yang bermukim di Kecamatan Mamajang Kota 

Makassar.  

Observasi lingkungan dan perilaku keluarga dilakukan dengan cara 

wawancara menggunakan kuesioner terstruktur mengenai riwayat kejadian DBD 

dalam keluarga, pengetahuan tentang DBD, kegiatan 3M, penggunaan abate, 

kebiasaan menggunakan obat nyamuk, pelaksanaan fogging/penyemprotan dan 

keberadaan kontainer air bersih, wadah bekas, serta dengan melakukan 

pengamatan langsung terhadap saluran pembuangan air limbah, dan tempat 

sampah. 
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5.3 Analisis Univariat 

Sesuai tabel dibawah ini didapatkan bahwa kebanyakan subjek berumur 

20-35 tahun sebanyak 56 subjek ( 58,9%). 

Tabel 5.1. Distribusi Karakteristik Responden 

No Variabel Subgrup frekuensi     Persentase 

(%) 

1. Umur 20-35 Tahun 

36-50 Tahun 

51-71 Tahun 

56 

21 

18 

58.1 

28.1 

18.9 

2. Jenis Kelamin Laki-laki 

Perempuan 

42 

53 

44.2 

55.8 

3. Status dalam 

Keluarga  

Ayah 

Ibu rumah tangga 

Anak 

22 

45 

28 

23.2 

47.4 

29.5 

4. Pekerjaan  PNS  

Wiraswasta 

IRT 

Tidak bekerja 

11 

21 

36 

27 

11.6 

22.1 

27.9 

28.1 

5. Pendidikan SI 

SMA 

SMP 

SD 

10 

61 

18 

6 

10.5 

64.2 

18.9 

6.3 
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Distribusi responden berdasarkan riwayat kejadian demam berdarah 

dengue (DBD) dalam kurun waktu setahun terakhir. Riwayat kejadian DBD pada  

responden diperoleh data bahwa 12 orang dari 95 responden menyatakan ada 

anggota keluarnya yang pernah menderita DBD, berikut tabel disitribusinya, 

(tabel 5.2): 

Tabel 5.2 Distribusi riwayat kejadian DBD dalam keluarga 

No Karakteristik Frekuensi Persentase 

1. Ada 

Tidak Ada 

12 

83 

12,6 % 

87,4 % 

Sumber: Data primer 2012 

Distribusi responden berdasarkan pengetahuannya tentang DBD, sebagain 

besar responden  mempunyai pengetahuan yang baik tentang DBD sejumlah 64 

subjek (67,4%), berikut tabel distribusi pengetahuan responden terhadap penyakit 

DBD, (tabel.5.3) 

Tabel 5.3 Distribusi pengetahuan  pengetahuan responden tentang DBD 

No Karakteristik Frekuensi Persentase 

1. Baik  

Kurang 

64 

31 

67,4% 

32,6 % 

Sumber: Data primer 2012 

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa kebanyakan subjek tidak memiliki 

sebanyak 64 subjek (67,4%). Selain itu kebanyakan subjek tidak memiliki wadah 

bekas sebesar 71 subjek (74,4%). 
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Kebanyakan subjek memiliki SPAL didalam rumah sebesar 64 subjek 

(67,4%). Sedangkan untuk SPAL diluar rumah kebanyakan merekan tidak 

memiliki SPAL sebesar 58 subjek (61,1%). 

Untuk kategori tempat sampah kebanyakan subjek memiliki tempt sampah 

sebesar 82 subjek (86,3%). 

Berikut tabel distribusinya, (tabel 5.4)  

Tabel 5.4  Distribusi keadaan lingkungan responden 

No Karakteristik Frekuensi Persentase 

1. Jumlah Kontainer Air Bersih  

a. Tidak ada 

b. Ada 

 

64 

31 

 

67,4 

32,6 

2. Wadah Bekas 

a. Ada 

b. Tidak ada 

 

24 

71 

 

25,3 % 

74,4 % 

3 SPAL    

 a. Ada  

b. Tidak ada  

38 

58 

38,9% 

61,1% 

4. Tempat Sampah 

a. Ada 

b. Tidak ada 

 

82 

13 

 

86,3 % 

13,7% 

Sumber: Data primer 2012 

 Distribusi responden berdasarkan perilaku terhadap penyakit demam 

berdarah dengue, yang meliputi kegiatan 3M, penggunaan abate, kebiasaan 
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menggunakan obat nyamuk, dan pelaksanaan fogging. Untuk kegiatan 3M 

kebanyakan subjek melakukan 3M sebesar 59 subjek (62,1%) selain itu untuk 

penggunaan abate kebanyakan subjek tidak menggunakan abte sebesar 66 subjek 

(69,5%). Dan untuk kategori kebiasaan minum obat didapatkan hasil bahwa 

sebesar 74 subjek (77,9%) yang terbiasa menggunakan obat nyamuk. Selain itu 

kebanyakan subjek yang tidak melakukan fogging sebesar 54 (56,8%).  

Berikut tabel distribusinnya, (tabel 5.5) 

Tabel 5.5 Distribusi perilaku responden berkaitan dengan pencegahan DBD 

No Karakteristik Frekuensi Persentase 

1. Kegiatan 3M  

a. Terlaksana 

b. Tidak terlaksana 

 

59 

36 

 

62,1 % 

37,9 % 

2. Penggunaan Abate 

a. Ya 

b. Tidak 

 

29 

66 

 

30,5 % 

69,5 % 

3. Kebiasaan Menggunakan Obat Nyamuk 

a. Ya 

b. Tidak ada 

 

74 

21 

 

77,9 % 

22,1 % 

4. Pelaksanaan Fogging 

a. Ya 

b. Tidak  

 

41 

54 

 

43,2 % 

56,8 % 

Sumber: Data primer 2012 
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5.4 Analisis Bivariat 

Analisis bivariat bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variable 

independen dengan variable dependen. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui 

peran faktor lingkungan dan prilaku terhadap angka kejadian kasus Demam 

Berdarah Dengue di Kecamatan Mamajang Kota Makassar. Pengujian hipotesis 

penelitian ini menggunakan uji Chi Square dan pengujian data menggunakan 

program SPSS 16.0 for windows. 

Tabel 5.6 Hubungan tingkat pengetahuan dengan kejadian DBD 

No 

Tingkat 

pengetahuan 

Kejadian DBD 

Nilai- 

p 

POR CI 

Ada Tidak ada 

n % N % 

1. Baik 4 6,2 60 93,8 0,018 0,2 0,05-0,7 

2. Kurang 8 25,8 23 74,2    

Sumber: Data primer 2012 

 Dari data yang diperoleh diketahui bahwa subjek yang memiliki 

pengetahuan yang baik tentang DBD kebanyakan tidak menderita DBD dengan 

jumlah kasus 60 atau 93,8%. Selain itu untuk p value didapatkan 0,018 ini berarti 

bahwa ada hubungan antara pengetahuan dengan kejadian DBD. Selain itu di 

dapatkan bahwa nilai Prevalens Odds Ratio adalah 0,2 dengan Nilai confidence 

Interval 95% adalah  0,05-0,7 yang berarti bahwa pengetahuan bukan merupakan 

faktor resiko terhadap kejadian DBD. 



56 
 

Tabel 5.7 Hubungan Faktor Lingkungan dengan Kejadian DBD  

No Variabel 

Kejadian DBD 

Nilai-p OR CI% Ada 
Tidak 

Ada 

N % N % 

1. Jumlah Kontainer 

Air Bersih 

a. Ada 

b. Tidak 

Ada  

 

 

6 

6 

 

 

19,4 

9,4 

 

 

 

25 

58 

 

 

80,6 

90,6 

 

 

0,170 

 

 

0,4 

 

 

 

0,2-1,5 

 

2. Wadah Bekas 

a. Ada 

b. Tidak 

Ada 

 

4 

8 

 

16,7 

11,3 

 

20 

63 

 

83,3 

88,7 

 

0,739 

 

1,6 

 

0,4 – 5,8 

3. SPAL 

a. Ada 

b. Tidak 

ada 

 

3 

9 

 

8,1 

15,5 

 

34 

49 

 

91,9 

84,5 

 

0,297 

 

0,5 

 

0,1-2,0 

4 Tempat Sampah 

a. Ada 

b. Tidak 

Ada 

 

10 

2 

 

12,2 

15,4 

 

72 

11 

 

87,8 

84,6 

 

1,000 

 

0,8 

 

0,1-4,0 

Sumber: Data primer 2012 

 

Dari tabel 5.7 diatas dicari hubungan antara kontainer dengan kejadian 

DBD. Diketahui bahwa kebanyakan responden yang memiliki kontainer yang 

berjumlah 58 orang itu tidak menderita DBD (Demam Berdarah Dengue). Selain 

itu diperoleh nilai p = 0,170. Hal ini berarti tidak ada hubungan antara Kontainer 

dengan Kejadian DBD. Disamping itu didapatkan bahwa nilai Prevalens odds 

Ratio adalah 0,4 dengan nilai Confidence Interval 95% adalah  1,2-1,5 yang 

berarti bahwa variable kontainer bukan merupakan faktor resiko terhadap kejadian 

DBD. 
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Selain itu, Wadah bekas juga dihubungkan dengan kejadian DBD. 

Didapatkan bahwa kebanyakan responden yang tidak memiliki wadah bekas yang 

berjumlah 20 orang tidak menderita DBD. Sedangkan untuk nilai p didapatkan  

0,739. Hal ini berarti tidak ada hubungan antara wadah bekas dengan kejadian 

DBD. Selain itu di dapatkan bahwa nilai Prevalens odds ratio adalah 1,6. Dengan 

Nilai confidence interval 95% adalah  0,4-5,8 yang berarti bahwa wadah bekas 

bukan merupakan factor resiko terhadap kejadian DBD.  

Pada penelitian ini juga mencari hubungan antara SPAL ( Saluran 

Pembuangan Air Limbah) dengan kejadian DBD. Didapatkan hasil bahwa 

responden kebanyakan yang memiliki SPAL yang berjumlah 34 orang tidak 

menderita DBD . Sedangkan untuk nilai p didapatkan 0,297. Hal ini berarti tidak 

ada hubungan antara SPAL dengan kejadian DBD. Selain itu di dapatkan bahwa 

nilai Prevalens Odds Ratio adalah 0,5 dengan Nilai confidence Interval 95% 

adalah  0,1-2,0 yang berarti bahwa SPAL di luar  rumah bukan merupakan factor 

resiko terhadap kejadian DBD. 

Penelitian ini juga mencari hubungan antara tempat sampah dengan 

kejadian DBD. Didapatkan hasil bahwa responden kebanyakan yang memiliki 

tempat sampah yang berjumlah 72 orang tidak menderita BDB . Sedangkan untuk 

nilai p didapatkan 1,000. Hal ini berarti tidak ada hubungan antara tempat sampah 

dengan kejadian DBD. Selain itu di dapatkan bahwa nilai Prevalens Odds Ratio 

adalah 0,8 dengan Nilai confidence Interval 95% adalah  0,1-4,0  yang berarti 

bahwa tempat sampah bukan merupakan factor resiko terhadap kejadian DBD. 
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Tabel 5.8 Hubungangan Faktor Perilaku dengan Kejadian DBD 

No Variabel 

Kejadian DBD 
Nila-

p 
OR CI % Ada tidak ada 

N % N % 

1. Kegiatan 3M  

a. Terlaksana 

b. Tidak 

terlaksana 

 

4 

8 

 

 

6,8 

22,2 

 

 

55 

28 

 

 

93,2 

77,8 

 

 

0,060 

 

 

 

0,2 

 

0,1 -  1,0  

2. Penggunaan Abate 

a. Ya 

b. Tidak 

 

3 

9 

 

10,3 

13,6 

 

26 

57 

 

89,7 

86,4 

 

0,913 

 

0,7 

 

0,2 – 3,0 

3.  Kebiasaan 

Menggu-nakan 

Obat Nyamuk 

a. Ya 

b. Tidak ada 

 

 

 

10 

2 

 

 

 

13,5 

9,5 

 

 

 

64 

19 

 

 

 

86,5 

90,5 

 

 

 

0,910 

 

 

 

1,5 

 

 

 

0,3-  7,4 

4. Pelaksanaan 

Fogging  

a. Terlaksana 

b. Tidak 

terlaksana 

 

 

2 

10 

 

 

4,9 

18,5 

 

 

39 

44 

 

 

95,1 

81,5 

 

 

0,095 

 

 

0,2 

 

 

0,04-2,0 

Sumber: Data primer 2012 

 

Dari tabel 5.8 diatas dicari hubungan antara kegiatan 3M dengan kejadian 

DBD. Diketahui bahwa kebanyakan responden yang tidak melaksanakan 3M yang 

berjumlah 55 orang itu tidak menderita DBD (Demam Berdarah Dengue). Selain 

itu diperoleh nilai p = 0,060. Hal ini berarti ada hubungan antara Kegiatan 3M 

dengan Kejadian DBD. Disamping itu didapatkan bahwa nilai Prevalens odds 

Ratio adalah 0,2 dengan nilai Confidence Interval 95% adalah  0,1-1,0 yang 

berarti bahwa variable kegiatan 3M bukan merupakan factor resiko  terhadap 

kejadian DBD. 
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Selain itu, Penggunaan abate juga dihubungkan dengan kejadian DBD. 

Didapatkan bahwa kebanyakan responden yang tidak menggunakan abate yang 

berjumlah 26 orang tidak menderita DBD. Sedangkan untuk nilai p didapatkan 

0,913. Hal ini berarti tidak ada hubungan antara penggunaan abate dengan 

kejadian DBD. Selain itu di dapatkan bahwa nilai Prevalens odds ratio adalah 0,7. 

Dengan Nilai confidence interval 95% adalah  0,2-3,0 yang berarti bahwa 

penggunaan abate bukan merupakan factor resiko  terhadap kejadian DBD. 

Pada penelitian ini juga mencari hubungan antara penggunaan obat 

nyamuk dengan kejadian DBD. Didapatkan hasil bahwa responden kebanyakan 

yang menggunakan obat nyamuk yang berjumlah 64 orang tidak menderita BDB . 

Sedangkan untuk nilai p didapatkan 0,910. Hal ini berarti tidak ada hubungan 

antara penggunaan abate dengan kejadian DBD. Selain itu di dapatkan bahwa 

nilai Prevalens Odds Ratio adalah 1,5 dengan Nilai confidence Interval 95% 

adalah  0,3-7,4 yang berarti bahwa obat nyamuk bukan merupakan factor resiko  

terhadap kejadian DBD. 

Penelitian ini juga mencari hubungan antara pelaksanaan fogging dengan 

kejadian DBD. Didapatkan hasil bahwa responden kebanyakan yang 

melaksanakan fogging yang berjumlah 39 orang tidak menderita BDB . 

Sedangkan untuk nilai p didapatkan 0,095. Hal ini berarti ada hubungan antara 

fogging dengan kejadian DBD. Selain itu di dapatkan bahwa nilai Prevalens Odds 

Ratio adalah 0,2 dengan Nilai confidence Interval 95% adalah  0,04-2,0 yang 

berarti bahwa fogging bukan merupakan factor resiko  terhadap kejadian DBD. 
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BAB VI 

PEMBAHASAN 

 

6.1 Hubungan Antara Variabel Lingkungan Dengan Kejadian DBD 

Pada penelitian ini dinilai hubungan antara variable lingkungan dengan 

kejadian DBD. Yang masuk dalam variable lingkungan adalah Kontainer, Wadah 

bekas, SPAL, Tempat sampah.  

6.1.1 Kontainer   

Hubungan antara kontainer dengan kejadian DBD. Diketahui bahwa 

kebanyakan responden yang memiliki kontainer yang berjumlah 58 orang itu tidak 

menderita DBD (Demam Berdarah Dengue). Selain itu diperoleh nilai p = 0,170. 

Hal ini berarti tidak ada hubungan antara Kontainer dengan Kejadian DBD. 

Disamping itu didapatkan bahwa nilai Prevalens odds Ratio adalah 0,4 dengan 

nilai Confidence Interval 95% adalah  1,2-1,5 yang berarti bahwa variable 

kontainer bukan merupakan faktor resiko terhadap kejadian DBD. 

Hasil penelitian yang berbeda ditemukan pada Duma, Nicolas dkk., 

menyebutkan bahwa aktifitas pembersihan tempat penampungan air (breeding 

place) merupakan upaya yang sangat berperan dalam mencegahpenyakit DBD. 

Ada hubungan bermakna antara kegiatan membersihkan tempat penampungan air 

dengan kejadian DBD di Kota Kendari (p = 0,003 dan OR = 11,532. dengan kata 

lain breeding place yang tidak dibersihkan secara teratur memberi resiko serangan 
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DBD sampai 11, 5 kali dibandingkan dengan breeding place yang dibersihkan 

dengan teratur.
14 

Yudhastuti juga menemukan ada hubungan antara jumlah kontainer 

sebagai breeding place dengan keberadaan jentik Aedes (p = 0,004).39 Semakin 

banyak kontainer semakin banyak potensi breeding place. Semakin banyak 

breeding place semakin potensial untuk pertambahan populasi nyamuk dan 

seterusnya akan menambah resiko terjadinya penyakit demam berdarah.
10 

Perlu disadari bahwa kemungkinan kontak vektor tidak hanya terjadi 

didalam rumah saja tetapi juga dimungkinkan pada saat melakukan aktifitas rutin 

di luar rumah seperti di sekolah, di tempat bekerja, atau ditempat lain seperti 

tempat umum dan tempat ibadah. 

Keberadaan kontainer sangat berperan dalam kepadatan jentik Aedes, 

karena semakin banyak kontainer akan semakin banyak tempat perindukan dan 

akan semakin padat populasi nyamuk Aedes. Semakin padat populasi nyamuk 

Aedes, maka semakin tinggi pula risiko terinfeksi virus DBD dengan waktu 

penyebaran lebih cepat sehingga jumlah kasus penyakit DBD cepat meningkat 

yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya KLB penyakit DBD.
9 

6.1.2 Wadah bekas 

 Wadah bekas juga dihubungkan dengan kejadian DBD. Didapatkan 

bahwa kebanyakan responden yang tidak memiliki wadah bekas yang berjumlah 

20 orang tidak menderita DBD. Sedangkan untuk nilai p didapatkan  0,739. Hal 

ini berarti tidak ada hubungan antara wadah bekas dengan kejadian DBD. Selain 

itu di dapatkan bahwa nilai Prevalens odds ratio adalah 1,6. Dengan Nilai 
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confidence interval 95% adalah  0,4-5,8 yang berarti bahwa wadah bekas bukan 

merupakan factor resiko terhadap kejadian DBD. 

Menurut WHO upaya pengendalian vektor harus mendorong penanganan 

sampah yang efektif dan memperhatikan lingkungan dengan meningkatkan aturan 

dasar mengurangi, menggunakan ulang dan daur ulang. Sampah padat, kering 

seperti kaleng, botol, ember atau sejenisnya yang tersebar di sekitar rumah harus 

dipindahkan dan dikubur di dalam tanah. Perlengkapan rumah dan alat 

perkebunan (ember, mangkok dan alat penyiram) harus disimpan terbalik untuk 

mencegah tertampungnya air hujan. Ban mobil bekas merupakan tempat 

perkembangbiakan utama Aedes aegypti di perkotaan sehingga terdapatnya ban 

bekas di sekitar rumah responden juga akan menjadi masalah kesehatan.
11 

6.1.3 SPAL 

Pada penelitian ini juga mencari hubungan antara SPAL ( Saluran 

Pembuangan Air Limbah) dengan kejadian DBD. Didapatkan hasil bahwa 

responden kebanyakan yang memiliki SPAL yang berjumlah 34 orang tidak 

menderita BDB . Sedangkan untuk nilai p didapatkan 0,297. Hal ini berarti tidak 

ada hubungan antara SPAL dengan kejadian DBD. Selain itu di dapatkan bahwa 

nilai Prevalens Odds Ratio adalah 0,5 dengan Nilai confidence Interval 95% 

adalah  0,1-2,0 yang berarti bahwa SPAL bukan merupakan factor resiko terhadap 

kejadian DBD. 

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Suyasa dkk, di Denpasar Selatan yang menunjukkan adanya hubungan antara 
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keadaan saluran air hujan/saluran air limbah rumah tangga dengan keberadaan 

vector DBD.
12

  

Demikian juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rini tahun 

2010 di Kabupaten Pati mendapatkan bahwa ada hubungan antara membersihkan 

selokan/saluran air dengan keberadaan jentik. Berdasarkan Symmetric Measures 

didapatkan Contingency Coefficient (CC) sebesar 0,324. Hal ini dapat dikatakan 

bahwa ada hubungan yang rendah antara membersihkan selokan/saluran air 

dengan keberadaan jentik di wilayah kerja Puskesmas Gabus. 

Dari literature didapatkan bahwa Sarana pembuangan air limbah yang 

tidak sehat Rumah yang membuang air limbahnya di atas tanah terbuka tanpa 

adanya saluran pembuangan limbah akan membuat kondisi lingkungan di sekita 

rumah menjadi tidak sehat. Akibatnya menjadi kotor, becek, menyebarkan bau 

tidak sedap dan dapat menjadi tempat berkembang biak serangga terutama 

nyamuk. Saluran limbah yang bocor atau pecah menyebabkan air keluar dan 

menggenang serta meresap ke tanah. Bila jarak terlalu dekat dengan sumur maka 

dapat mencemari sumur. Tempat penampungan air limbah yang terbuka 

menyebabkan nyamuk dapat bertelur di tempat tersebut. 

 

6.1.4 Tempat sampah 

Penelitian ini juga mencari hubungan antara tempat sampah dengan 

kejadian DBD. Didapatkan hasil bahwa responden kebanyakan yang memiliki 

tempat sampah yang berjumlah 72 orang tidak menderita BDB . Sedangkan untuk 

nilai p didapatkan 1,000. Hal ini berarti tidak ada hubungan antara tempat sampah 
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dengan kejadian DBD. Selain itu di dapatkan bahwa nilai Prevalens Odds Ratio 

adalah 0,8 dengan Nilai confidence Interval 95% adalah  0,1-4,0  yang berarti 

bahwa tempat sampah bukan merupakan factor resiko terhadap kejadian DBD. 

        Keadaan ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Suyasa et.al. 

yang menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara keberadaan tempat 

sampah di sekitar rumah responden dengan keberadaan vektor DBD. Hal ini 

dikarenakan tempat sampah telah mempunyai tutup dan tidak ditemukannya 

buangan kaleng-kaleng bekas atau gelas plastik yang memungkinkan untuk 

perkembiakan nyamuk Aedes aegypti serta lancarnya proses pengumpulan dan 

pengangkutan sampah dari rumah tangga. Sedangkan tidak adanya hubungan 

antara keberadaan sampah padat dengan keberadaan jentik Aedes aegypti di RW 

IV Desa Ketitang Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali dikarenakan 

penelitian ini dilakukan pada musim kemarau (kering) sehingga tidak terdapat 

tampungan air hujan pada sampah padat yang memungkinkan bagi nyamuk Aedes 

aegypti untuk bertelur dan berkembangbiak.
12 

Penelitian yang berhubungan dengan tempat sampah juga dilakukan Farid 

Setyo Nugroho bahwa berdasarkan hasil analisis Fisher’s Exact dengan 

menggunakan program SPSS 16 didapatkan bahwa nilai p = 0,504 dan 

disimpulkan tidak ada hubungan antara sampah dengan keberadaan jentik Aedes 

aegypti di RW IV Desa Ketitang Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Tahun 

2009. Keberadaan sampah padat di RW IV Desa Ketitang Kecamatan Nogosari 

Kabupaten Boyolali yang jumlahnya cukup banyak dan bermacam-macam 

memang cukup berisiko sebagai tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes 
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aegypti. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 

terdapat sampah padat pada 39 (57%) responden dan 40 ditemukan keberadaan 

jentik Aedes aegypti pada dua kaleng bekas responden dan 29 (43%) responden 

tidak ditemukan sampah padat sehingga keberadaan jentik Aedes aegypti juga 

tidak ditemukan. Akan tetapi dari hasil analisis statistik menunjukkan bahwa 

jumlah keberadaan jentik Aedes aegypti pada sampah padat belum menunjukkan 

adanya hubungan yang bermakna. 
9 

6.2 Hubungan Antara Variabel Perilaku Dengan Kejadian DBD 

6.2.1 Kegiatan 3M 

Hubungan antara kegiatan 3M dengan kejadian DBD. Diketahui bahwa 

kebanyakan responden yang tidak melaksanakan 3M yang berjumlah 55 orang itu 

tidak menderita DBD (Demam Berdarah Dengue). Selain itu diperoleh nilai p = 

0,060. Hal ini berarti ada hubungan antara Kegiatan 3M dengan Kejadian DBD. 

Disamping itu didapatkan bahwa nilai Prevalens odds Ratio adalah 0,2 dengan 

nilai Confidence Interval 95% adalah  0,1-1,0 yang berarti bahwa variable 

kegiatan 3M bukan merupakan factor resiko  terhadap kejadian DBD. 

Hal ini didukung sesuai dengan hasil penelitian Bambang Yuniarto, bahwa 

juga terdapat hubungan antara kecenderungan house index (HI) dan container 

index (CI) sebelum dan sesudah uji coba peran serta masyarakat dalam upaya 

PSN. Dari hasil penelitian didapatkan HI sebesar 18,6 %, BI (bruteau index) 

sebesar 22,34% dimana termasuk dalam density figure 4 serta ABJ 81,38 % yang 
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mana masih dibawah target ideal . Pada PSN 3M plus yang buruk, akan beresiko 

8,13 x lebih besar untuk terkena DBD
 

6.2.2 Penggunaan abate 

Penggunaan abate juga dihubungkan dengan kejadian DBD. Didapatkan 

bahwa kebanyakan responden yang tidak menggunakan abate yang berjumlah 26 

orang tidak menderita DBD. Sedangkan untuk nilai p didapatkan 0,913. Hal ini 

berarti tidak ada hubungan antara penggunaan abate dengan kejadian DBD. Selain 

itu di dapatkan bahwa nilai Prevalens odds ratio adalah 0,7. Dengan Nilai 

confidence interval 95% adalah  0,2-3,0 yang berarti bahwa penggunaan abate 

bukan merupakan factor resiko  terhadap kejadian DBD. 

Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh fathi dkk, 

yang mendapatkan tindakan abatisasi berperan mengurangi risiko penularan 

penyakit DBD di Kota Mataram (chi-square, p<0,05) dengan RR=2,51.
5 

 

6.2.3 Penggunaan obat nyamuk 

Hubungan antara penggunaan obat nyamuk dengan kejadian DBD. 

Didapatkan hasil bahwa responden kebanyakan yang menggunakan obat nyamuk 

yang berjumlah 64 orang tidak menderita BDB . Sedangkan untuk nilai p 

didapatkan 0,910. Hal ini berarti tidak ada hubungan antara penggunaan abate 

dengan kejadian DBD. Selain itu di dapatkan bahwa nilai Prevalens Odds Ratio 

adalah 1,5 dengan Nilai confidence Interval 95% adalah  0,3-7,4 yang berarti 

bahwa obat nyamuk bukan merupakan factor resiko  terhadap kejadian DBD. 
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Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Margo Utomo. 

Pemakaian obat nyamuk oleh rensponden bervariasi. Pada kelompok responden 

yang kurang baik dalam pemakaian obat nyamuk, 26,3% ada kejadian DBD dalam 

keluarganya dan 73,7% tidak terjadi kasus DBD dalam keluarga. Pada kelompok 

responden yang memakai obat nyamuk dengan baik, fenomenanya sedikit 

berbeda, yaitu 35,0% ada kejadian DBD dan 65,0% tidak ada kejadian DBD 

dalam keluarga mereka. Diantara kedua kelompok tersebut hanya ada sedikit 

perberbedaan, dan hasil uji statistik Chi Square menunjukkan nilai X
2
 = 0,204, 

dan p=0,651. Artinya, tidak ada hubungan yang signifikan antara kualitas 

pemakaian repellent dengan kejadian DBD.
13 

Tidak ada hubungan yang signifikan antara pemakaian obat nyamuk 

dengan kejadian DBD. Hal ini secara logis dapat dijelaskan bahwa 74% 

responden termasuk kategori kurang baik dalam pemakaian obat nyamuk, 

khususnya dalam upaya pencegahan DBD. Dalam penelitian ini terungkap bahwa 

tidak semua ruangan rumah diberi obat nyamuk, dan waktu pemakaian terutama 

malam hari. Cara ini kurang tepat untuk tujuan pengendalian vektor DBD karena 

Aedes spp beraktifitas pada siang hari.
13 

6.2.4 Pelaksanaan fogging 

Hubungan antara pelaksanaan fogging dengan kejadian DBD. Didapatkan 

hasil bahwa responden kebanyakan yang melaksanakan fogging yang berjumlah 

39 orang tidak menderita BDB . Sedangkan untuk nilai p didapatkan 0,095. Hal 

ini berarti ada hubungan antara fogging dengan kejadian DBD. Selain itu di 
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dapatkan bahwa nilai Prevalens Odds Ratio adalah 0,2 dengan Nilai confidence 

Interval 95% adalah  0,04-2,0 yang berarti bahwa fogging bukan merupakan 

factor resiko  terhadap kejadian DBD. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian peranan faktor 

lingkungan dan perilaku terhadap kejadian demam bedarah dengue di Mataram 

yng dilakukan oleh fathi dkk, hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa 

fogging tidak berperan terhadap terjadinya KLB DBD di mataram dikarenakan 

pelaksanaan fogging yang tidak maksimal.
5 

 

6.3 Hubungan Antara Variabel Pengetahuan Dengan Kejadian DBD. 

Dari data yang diperoleh diketahui bahwa subjek yang memiliki 

pengetahuan yang baik tentang DBD kebanyakan tidak menderita DBD dengan 

jumlah kasus 60 atau 93,8%. Selain itu untuk p value didapatkan 0,018 ini berarti 

bahwa ada hubungan antara pengetahuan dengan kejadian DBD. Selain itu di 

dapatkan bahwa nilai Prevalens Odds Ratio adalah 0,2 dengan Nilai confidence 

Interval 95% adalah  0,05-0,7 yang berarti bahwa pengetahuan bukan merupakan 

faktor resiko terhadap kejadian DBD. 

Menurut Roger yang dalam Djamaludin Ancok bahwa pengetahuan 

tentang suatu obyek tertentu sangat penting bagi terjadinya perubahan perilaku 

yang merupakan proses yang sangat kompleks. Selanjutnya dikatakan bahwa 

seseorang akan memutuskan untuk menerima atau menolak perilaku baru maupun 

ide baru tersebut . 
15 
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Penelitan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yudhastuti, 

yang menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara pengetahuan 

responden dengan keberadaan jentik Aedes dengan hasil uji square menunjukka p 

= 0,001. Penelitian yang dilakukan oleh Budiyanto (2005), menunjukkan adanya 

hubungan pengetahuan responden dengan kegiatan PSN DBD dengan p = 0,000 

dan OR : 3,97, namun penelitian tersebut juga menemukan bahwa pengetahuan 

responden tidak berhubungan dengan keberadaan jentik (p=0,62).
10 

Duma, Nicolas dkk, juga dalam penelitiannya menyatakan 

bahwapengetahuan berhubungan secara bermakna (p = 0,042 dan OR = 1,71) 

dengan   kejadian DBD di Kota Kendari.
14 

Sumekar, dalam penelitiannya menemukan bahwa tidak ada hubungan 

yang bermakna antara pengetahuan dengan keberadaan jentik (p = 0,35) dengan 

demikian hal ini mendukung penelitian ini dimana secara tidak langsung dapat 

dikatakan bahwa pengetahuan kurang memberi pengaruh nyata terhadap kejadian 

DBD.
16 

Hasil penelitian ini berbeda yang dilakukan oleh Fathi, dkk. Fathi 

menemukan bahwa pengetahuan responden tidak berpengaruh terhadap kejadian 

DBD di Kota Mataram Nusa tenggara Barat.
5
  

 

6.4  Keterbatasan Penelitian 

 Mengingat keterbatasan dari penelitian ini, sehingga hasil penelitian ini 

tidak dapat digeneralkan pada kondisi dan tempat yang berbeda. Penelitian 

tentang pengaruh lingkungan, perilaku, dan pengetahuan masyarakat terhadap 
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angka kejadian demam berdarah dengue di Kec. Mamajang Kota Makassar 

tentunya mempunyai keterbatasan dalam memperoleh data yang lebih akurat, 

antara lain: 

1. Metode sampling berdasarkan teknik sampling yang ada di Bab IV 

seharusnya menggunakan teknik probability sampling khususnya two 

stage cluster sampling, namun nyatanya karena pertimbangan tertentu 

peneliti tidak dapat menerapkan metode tersebut, melainkan dengan 

purposive sampling. Dengan metode tersebut diharapkan peneliti dapat 

memenuhi tujuan penelitiannya, akan tetapi dengan purposive 

sampling ini belum tentu mewakili semua variasi yang ada. 

2. Keterbatasan peneliti untuk melakukan survey secara langsung pada 

tempat-tempat yang berpotensi sebagai tempat perkembangbiakan 

nyamuk Aedes, terutama tempat penampungan air yang digunakan oleh 

responden, disebabkan responden yang tidak bersedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

BAB VII 

KAJIAN AL-QURAN 

 

7.1 Nyamuk Dalam Al-quran 

Sebagaimana yang telah disebutkan, dalam banyak ayat Al Quran Allah 

memerintahkan manusia untuk memperhatikan alam dan melihat "tanda-tanda" di 

dalamnya. Semua makhluk hidup dan tak hidup di alam semesta diliputi oleh 

tanda-tanda yang menunjukkan bahwa mereka semua "diciptakan", bahwa mereka 

menunjukkan kekuasaan, ilmu, dan seni dari "Pencipta" mereka. Manusia 

bertanggung jawab untuk mengenali tanda-tanda ini dengan menggunakan akal 

budinya, untuk memuliakan Allah.  

Walau semua makhluk hidup memiliki tanda-tanda ini, beberapa tanda 

dirujuk Allah secara khusus dalam Al Quran. Nyamuk adalah salah satunya. Di 

surat Al Baqarah ayat 26, nyamuk disebutkan: "Sesungguhnya, Allah tiada segan 

membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun 

orang-orang yang beriman, mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari 

Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan, "Apakah maksud Allah 

menjadikan ini untuk perumpamaan?" Dengan perumpamaan itu banyak orang 

yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang 

diberi-Nya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang 

yang fasik."(Al Bagarah, ayat 26) 

Nyamuk sering dianggap sebagai makhluk hidup yang biasa dan tidak 

penting. Namun, ternyata nyamuk itu sangat berarti untuk diteliti dan dipikirkan 

sebab di dalamnya terdapat tanda kebesaran Allah. Inilah sebabnya "Allah tiada 
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segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu". 

  Seekor nyamuk jantan yang telah cukup dewasa untuk kawin akan 

menggunakan antenanya-organ pendengar-untuk menemukan nyamuk betina. 

Fungsi antena nyamuk jantan berbeda dengan antena nyamuk betina. Bulu tipis di 

ujung antenanya sangat peka terhadap suara yang dipancarkan nyamuk betina. 

Tepat di sebelah organ seksual nyamuk jantan, terdapat anggota tubuh yang 

membantunya mencengkeram nyamuk betina ketika mereka melakukan 

perkawinan di udara. Nyamuk jantan terbang berkelompok, sehingga terlihat 

seperti awan. Ketika seekor betina memasuki kelompok tersebut, nyamuk jantan 

yang berhasil mencengkeram nyamuk betina akan melakukan perkawinan 

dengannya selama penerbangan. Perkawinan tidak berlangsung lama dan nyamuk 

jantan akan kembali ke kelompoknya setelah perkawinan. Sejak saat itu, nyamuk 

betina memerlukan darah untuk perkembangan telurnya.  

“Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk 

atau yang lebih dari itu” (QS.Al Baqarah : 26) Ayat ini turun sebagai bantahan 

atas tuduhan kaum kuffar bahwa Al Qur’an mengandung kalimat-kalimat yang 

tidak layak ada dalam kitab suci, seperti laba - laba, semut, lebah, dan sebagainya.  

Mereka mengangap hal itu bertolak belakang dengan kaidah keindahan 

dan kefasihan bahasa arab. Karenanya Allah Ta’ala membuat tantangan dengan 

mendatangkan uslub (bentuk/model) perumpamaan yang lebih rendah dari dugaan 

mereka, yakni nyamuk dalam Al Qur’an ini mengandung hikmah dan pelajaran. 

  Nyamuk, oleh bangsa Arab disebut Al Baudhah, birmisy, dan naamusy. 

Secara dhohir, nyamuk cuma serangga yang kecil dan lemah. Karenanya, wajar 
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kalau simbol kelemahan dan kerendahan dinisbatkan pada nyamuk. Rasulullah 

SAW bersabda : “Jika sekiranya dunia ini sebanding disisi Allah dengan sayap 

seekor nyamuk, niscaya orang-orang kafir tidak akan mendapatkan bagian walau 

hanya seteguk air” (HR. Tirmidzi). 

Siapa sangka di balik kelemahannya ternyata bagian dari junudurrahman 

(tentara-tentara Allah) yang sangup meluluhlantakkan segala sesuatu. Misalnya 

kisah Namruz, raja yang sangat zalim dan menganggap dirinya Tuhan itu mati 

lantaran di sengat nyamuk. 

Hal ini mengajarkan sesuatu yang nampak remeh dan enteng belum tentu 

tidak memiliki nilai. Bak air tak beriak tandanya dalam. Karenanya Aisyah RA 

memperingatkan sikap memandang enteng dosa-dosa yang dianggap kecil 

“Janganlah kalian memandang remeh sesuatu yang kecil (dosa-dosa kecil) 

sesungguhnya gunung yang menjulang awalnya berupa batu-batu kecil” Karena 

itu jangan menganggap enteng mukmin yang secara zahir keliatan lemah dan 

miskin. Boleh jadi mereka menyimpan energi yang besar bagi kesuksesan 

perjuangan menegakan kalimat Allah. Orang-orang lemah itu bisa menjadi sebab 

datangnya pertolongan, kemenangan, dan kelapangan rezeki dari Allah. Nabi 

SAW bersabda: “Boleh jadi, seorang (mukmin) yang miskin, lemah, compang 

camping lagi berdebu, tertolak setiap mendatangi pintu-pintu, Tetapi jika 

bersumpah dan berdoa pasti Allah memperkenankan permohonannya” 

  Andaikan mereka tidak dapat diharapkan dari sisi materi dan pikiran, kita 

mendapatkan manfaat dari munajat dan doa mereka. Disisi lain nyamuk sering 
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lupa daratan ketika mendapat kesenangan hingga terlena dan lupa akan 

keselamatan dirinya. Kenyataan ini terjadi pula pada orang-orang kafir dahulu dan 

hari ini. Mereka menyangka dirinnya yang paling kuat dan berkuasa hanya 

lantaran memiliki keunggulan materi, persenjataan, dan tehnologi. Kelalaian dan 

kelengahan membuat mata mereka tertutup, bahwa suatu saat keangkuhan tadi 

bakal menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. 

Seorang mukmin seyogyanya mawas diri dan jangan terjerumus dan 

tertipu seperti kaum kuffar. Tanamkan keyakinan apa yang di sisi orang-orang 

kafir tidak lebih berharga dari sayap seekor nyamuk . Disamping itu tumbuhkan 

pula rasa optimis akan dekatnya nusrah (bantuan) dari Allah, karena orang-orang 

yang beriman jauh lebih mulia dan lebih tinggi. Allah ta’ala berfirman : 

“Janganlah kamu bersikap lemah dan jangan (pula) bersedih hati padahal kamulah 

yang lebih tinggi (derajatnya) jika kamu orang-orang yang beriman“ ( QS.Ali 

Imran : 139) 

7.2 Islam mengajarkan kebersihan. 

Apakah kebersihan itu? Secara singkat kebersihan dapat diartikan sebagai 

sesuatu keadaan yang terbebas dari segala noda dan kotoran, baik yang tampak 

oleh mata maupun tidak. Oleh karena itu dalam Islam, menjaga kebersihan harus 

meliputi dua aspek, kebersihan lahir dan kebersihan bathin. Kebersihan lahir 

meliputi badan, pakaian, tempat tinggal dan lingkungan hidup. Sedangkan 

kebersihan bathin meliputi usaha untuk menghindarkan bathin kita dari sifat-sifat 
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tercela yang bisa mengotorinya, antara lain : dengki, serakah, sombong, angkuh 

dan sebagainya. 

Agama Islam sangat memperhatikan masalah kebersihan. Beberapa 

buktinya dapat di kemuakakan sebagai berikut : 

a. Islam memberikan syarat agar ibadah yang dilakukan seseorang seperti 

shalat di angap syah, maka harus dilakukan dalam keadaan suci, baik 

badan, pakaian dan tempat 

b. Masalah kebersihan di hubungkan dengan keimanan, suatu masalah yang 

paling pokok bagi kehidupan seseorang muslim. Kebersihan dalam Islam 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari iman. ”Kebersihan sebagian dari 

iman.” (HR. Ahmad) 

c. Dalam ajaran Islam banyak dibahas masalah kebersihan dan kesucian, 

misalnya wudhu, mandi, tayamum dan cara-cara menghilangkan hadast 

dan najis. 

Berdasarkan bukti-bukti diatas jelaslah bahwa masalah kebersihan 

mendapatkan perhatian yang besar dalam ajaran Islam. Hal ini berarti, menjaga 

kebersihan merupakan salah satu bentuk pengamalan ajaran tersebut. Oleh karena 

itu, wajar apabila orang-orang yang selalu menjaga kebersihan dan kesucian lahir 

dan bathin, sangat dicintai Allah. 
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a. Perhatikan Firman Nya : 

”.... Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang bertobat dan menyukai 

orang-orang yang mensucikan diri.” (QS. Al-Baqarah : 222) 

Kemudian perhatikan pula dua buah hadist dari junjungan kita, junjungan 

umat, Nabi termulia, Rasul paling agung. 

b. Bersabda Rasulullah SAW : 

”Islam itu bersih, maka jagalah kebersihan dirimu, sesungguhnya yang akan 

masuk syorga hanyalah orang-orang yang bersih.” (HR. Baihaqi) 

c. Dan Sabdanya : 

”Sesungguhnya Allah SWT itu baik, menyukai hal-hal yang baik. Dia Maha 

Bersih, menyukai kebersihan. Dia Maha Mulia, menyukai kemuliaan dan Dia 

Maha Pemurah, menyukai kedermawanan. Karena itu, bersihkanlah tempat-

tempatmu.” (HR. Turmudzi). 

Secara singkat isi kandungan dua buah hadist tersebut diatas sebagai 

berikut : 

1. Kebersihan merupakan esensi ajaran Islam 

2. Kebersihan dan kesucian merupakan hal yang sangat dicintai Allah 

3. Kebersihan dan kesucian merupakan salah satu syarat masuk syorga 
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4. Kebersihan dan kesucian adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh 

orang-orang yang beriman. 

Dengan demikian, menjadi jelas bahwa Islam sangat mementingkan 

masalah kebersihan. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi orang yang mengaku 

beriman untuk mengabaikan kebersihan dan kesucian. 

7.3 Peranan Kebersihan Bagi Kehidupan Pribadi dan Masyarakat : 

a. Peranan Kebersihan bagi kehidupan pribadi : 

Manusia mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan 

kemasyarakatan, sebab manusia adalah makhluk sosial. Salah satu kegiatan 

kemasyarakatan yang harus didukung bersama adalah menjaga lingkungan agar 

tetap bersih. Akan tetapi hal itu sulit terwujud jika setiap anggota masyarakat 

tidak terbiasa menjaga kebersihan. Dengan perkataan lain, kebersihan lingkungan 

baru akan dapat di wujudkan bila setiap pribadi juga membiasakan diri untuk 

mewujudkannya. Dengan demikian kebersihan pribadi memberikan pengaruh 

penting bagi perwujudan lingkungan masyarakat yang bersih. Dalam sebuah 

pepatah dikatakan : Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. 

Pepatah ini memberi penegasan bahwa guna menciptakan manusia yang 

memiliki jiwa sehat maka harus di mulai dengan membangun tubuh yang sehat 

pula. Sedangkan pembentukan tubuh yang sehat sangat bergantung dengan 

kebersihan setiap orang. Disinilah arti penting kebersihan bagi kehidupan pribadi. 

Dalam Islam kebersihan pribadi ini juga menjaga perhatian penting. Bila kita 
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melihat kewajiban melakukan thaharah atau bersuci bagi setiap orang sebelum 

mengerjakan ibadah, berarti sesuatu itu sangat bermanfat bagi orang yang 

melakukannya. 

b. Peranan Kebersihan Bagi Kehidupan Masyarakat : 

Kebersihan lingkungan ini meliputi beberapa tempat, antara lain seperti berikut : 

1) Kebersihan lingkungan tempat tinggal 

Tempat tinggal adalah tempat dimana kita hidup dan berkumpul bersama 

ayah, ibu, kakak, adik dan lain-lainnya. Di rumah itulah kita tidur, belajar, 

makan, mandi, berbagi rasa dengan keluarga. Oleh sebab itu agar kita 

sehat dan betah dirumah maka kebersihan, kenyamanan, kerapian dan 

keindahan rumah harus selau terjaga dengan baik. Misalnya, kamar tidur 

kita harus selalu bersih dan rapi, meja belajar dan buku-buku ditata dengan 

baik agar tidak berserakan disana sini. Halaman rumah, kamar mandi harus 

selalu diberishkan agar serangga pembawa penyakit seperti lalat dan 

nyamuk tidak bersarang ditempat – tempat tersebut. Kebersihan tempat 

tinggal ini sangat penting dan akan memberikan pengaruh positif terhadap 

keluarga tersebut. Selain untuk menghindari penyakit, kebersihan 

lingkungan tempat tinggal akan menjadikan penghuninya merasa nyaman, 

tentram dan damai. Tempat tinggal seperti inilah yang sering dikatakan 

orang denganungkapan : Rumahku adalah syorgaku.  
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2) Kebersihan Tempat Ibadah 

Tempat – tempat ibadah, seperti Masjid dan Musholla adalah tempat untuk 

melakukan penyembahan kepada Allah SWT dan kegiatan-kegiatan yang 

bertujuan baik lainnya. Agar tercipta ketenangan dan kekhusu’an dalam 

beribadah, maka keberihan tempat ibadah juga mutlak diperlukan. Jika 

tempat-tempat ibadah tidak terjaga kebrsihannya maka ibadah akan 

terganggu dan menyebabkan orang enggan untuk datang ketempat 

tersebut. Menjaga kebersihan Masjid atau Musholla menjadi tanggung 

jawab seluruh Jama’ah dan masyarakat sekitar. Jadi, meskipun di suatu 

masjid sudah ada petugas kebersihannya, kita tidak boleh membebankan 

tanggung jawab menjaga kebersihan masjid itu kepadanya. 

3) Kebersihan Tempat Umum  

Tempat Umum artinya tempat-tempat yang biasa dikunjungi dan 

dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Tempat tersebut bukan milik 

pribadi misalnya terminal, pasar, stasiun, halte bus, tempat rekreasi dan 

sebagainya. Tempat umum ini biasanya terdapat diberrbagai tempat – 

tempat strategis. Tempat-tempat umum harus dijaga kebersihannya. 

Jangan sampai kita termasuk orang yang mengotori tempat tersebut. 

Misalnya, kita tidak membuang sampath sembarangan seperti kertas, 

puntung rokok, bekas bungkus permen dan sebagainya. Sebab hal itu tidak 

hanya akan mendatangkan berbagai penyakit yang mengancam kesehatan 

masyarakat sekitar, tetapi juga menimbulkan bahaya lain seperti banjir, 

kita mempunyai kewajiban yang sama dengan warga lain untuk 
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mewujudkan tempat umum yang bersih. Bila kewajiban tersebut dapat kita 

lakukan dengan baik, maka berarti kita telah melakukan sesuatu yang 

bermanfaat bagi orang lain (orang banyak).  

Dan Allah SWT pasti akan memberikan balasan (pahala) yang setimpat 

kepada kita yang telah melakukan sesuatu pekerjaan yang baik itu. Kebersihan 

tempat-tempat umum sangat penting artinya. Hal ini akan memberikan pengaruh 

terhadap upaya menumbuhkan citra masyarakat yang ertib dan teratur. Pada 

umumnya setiap orang sudah tahu (menyadari) manfaat kebersihan dalam 

kehidupan. Namun pada kenyataannya dimana-mana masih saja kita menjumpai 

tempat-tempat yang kotor bahkan sangat kotor. Kita pun sering endengar dan 

membaca berita tentang mewabahnya penyakit akibat dari lingkungan yang tidak 

bersih. Jadi tidak ada alasan lagi bagi kita, insan-insan beriman bahwa mencintai 

kebersihan itu adalah suatu keharusan. Bukankah kebersihan itu sebagian dari 

iman ? 
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BAB VIII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

8.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan pembahsan pada bab 

sebelumnya, peneliti mengambil kesimpulan bahwasanya: 

1. Keberadaan Kontainer air bersih / Tempat Penampungan Air Bersih tidak 

mempengaruhi kejadian kasus DBD di Kecamatan Mamajang Makassar 

2. Keberadaan wadah bekas yang dapat menampung air tidak  mempengaruhi 

kejadian kasus DBD di Kecamatan Mamajang Kota Makassar. 

3.  Kualitas Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) tidak mempengaruhi 

kejadian kasus DBD di Kecamatan Mamajang Kota Makassar. 

4. Keberadaan tempat sampah tidak mempengaruhi kejadian kasus DBD di 

Kecamatan Mamajang Kota Makassar.  

5. Kegiatan 3 M (Menguras, Menutup, Mengubur) mempengaruhi kejadian kasus 

DBD di Kecamatan Mamajang Kota Makassar.  

6. Kebiasaan penggunaan Abatesasi tidak  mempengaruhi kejadian kasus DBD di 

Kecamatan Mamajang Kota Makassar.  

7. Pelaksanan fogging mempengaruhi kejadian kasus DBD di Kecamatan 

Mamajang Kota Makassar.  

8. Kebiasaan menggunakan obat nyamuk tidak mempengaruhi kejadian kasus 

DBD di Kecamatan Mamajang Kota Makassar.  
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9. Tingkat pengetahuan terhadap DBD mempengaruhi kejadian kasus DBD di 

Kecamatan Mamajang Kota Makassar.  

 

8.2  Saran 

Pada penelitian ini didapatkan beberapat pengaruh faktor lingkungan dan 

perilaku terhadap angka kejadian DBD di kecamatan Mamajang Kota 

Makassar,maka diperlukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya wabah 

DBD. Berdasarkan hasil penelitian, dan data yang di dapatkan, peneliti 

menyarankan : 

1. Bagi Dinas kesehatan dan Puskesmas Mamajang 

Berdasarkan  data yang didapatkan  masih banyak masyarakat yang 

belum melaksanakan 3M , masih cukup banyak yang memiliki 

wadah bekas, SPAL yang tidak memadahi, masih cukup banyak 

kurangnya pengetahuan tentang DBD, agar  lebih ditingkatkan  

penyuluhan, kegiatan pemberantasan sarang nyamuk, pembagian 

bubuk abate dan pelaksanaan fogging 

2. Bagi Masyarakat  

Bagi masyarakat diharapkan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan 

3M dan menjaga kebersihan lingkungan yang merupakan sumber 

dari penyakit terutama DBD 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.Demam Berdarah Dengue 

2.1.1 Definisi  

Demam dengue/DF dan demam berdarah dengue/DBD (dengue emorrhagic 

fever/DHF) adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue dengan 

manifestasi klinis demam, nyeri otot dan/atau nyeri sendi yang disertai lekopenia, ruam, 

limfadenopati, trombositopenia dan diathesis hemoragik. Pada DBD terjdi perembesan 

plasma yang ditandai oleh hemokonsentrasi (peningkatan hematokrit) atau penumpukan 

cairan dirongga tubuh. Sindrom renjatan dengue (dengue shock syndrome) adalah demam 

berdara dengue yang ditandai oleh renjatan/syok.
4 

 

2.1.2 Etiologi 

Demam dengue dan demam berdarah dengue disebabkan oleh virus dengue, yang 

termasuk dalam genus Flavivirus, keluarga Flaviviridae. Flavivirus merupakan virus 

dengan diameter 30 nm terdiri dari asam ribonukleat tunggal dengan berat molekul 

4x10
6
.
 

Terdapat 4 serotipe virus yaitu DEN-1, DEN-2, DEN-3, DEN-4 yang semuanya 

dapat menyebabkan demam dengue atau demam berdarah dengue. Keempat serotype 

ditemukan di Indonesia dengan DEN-3 merupakan serotype terbanyak. Terdapat reaksi 



silang antara serotype dengue dengan Flavivirus lain seperti Yellow fever, Japanese 

encephalitis dan West Nile virus. 

Dalam laboratorium virus dengue dapat bereplikasi pada hewan mamalia seperti 

tikus, kelinci, anjing, kelelawar dan primate. Survey epidemiologi pada hewan ternak 

didapatkan antibody terhadap virus dengue pada hewan kuda, sapi, dan babi. Penelitian 

pada arthropoda menunjukkan virus dengue dapat bereplikasi pada nyamuk genus Aedes 

(Stengomyia) dan Toxorynchites.
4
 

 

2.1.3 Epidemiologi 

Demam berdarah degue tersebar di wilayah Asia tenggara, Pasifik barat dan 

Karibia. Indonesia merupakan wilayah endemis dengan sebaran di seluruh wilayah tanah 

air. Insiden DBD di Indonesia antara 6 hingga 15 per 100.000 penduduk (1989 hingga 

1995) dan pernah meningkat tajam saat kejadian luar biasa hingga 35 per 100.000 

penduduk pada tahun 1998, sedangkan mortalitas DBD cenderung menurun hingga 

mencapai 2% pada tahun 1999. 
 

Penularan infeksi virus dengue terjadi melalui vector nyamuk genus Aedes 

(terutama A. aegypti dan A.albopictus). Peningkatan kasus setiap tahunnya berkaitan 

dengan sanitasi lingkungan dengan tersedianya tempat perindukan bagi nyamuk betina 

yaitu bejana yang berisi air jernih (bak mandi, kaleng bekas dan tempat penampungan air 

lainnya). 

Beberapa factor diketahui berkaitan dengan penigkatan transmisi virus dengue 

yaitu :  



a. Vector : perkembangbiakan vector, kebiasaan menggigit, kepadatan vector di lingkungan, 

transportasi vector dari satu tempat ke tempat lain; 

b. penjamu: terdapatnya penderita di lingkungan/keluarga, mobilisasi dan paparan terhadap 

nyamuk, usia dan jenis kelamin; 

c. lingkungan : curah hujan, suhu, sanitasi, dan kepadatan penduduk.
4
 

Pada manusia, masing-masing dari keempat seroytipe virus dengue mempunyai 

hubungan dengan DF dan dengan DHF. Studi di Kuba dan Thailand telah menunjukkan 

hubungan yang tinggi secara konsisten antara infeksi DEN-2 dan DHF/DSS., tetapi 

epidemic pada tahu 1976-1978 Indonesia, 1980-1982 Malaysia, dan 1989-1990 Tahiti, 

dan dari tahun 1983 seterusnya di Thailand, DEN-3 adalah serotype predominan yang 

ditemukan dari pasien dengan penyakit berat. Pada wabah tahun 1984 di Meksiko, 1986 

Puerto Rico, dan tahun 1989 El Salvador, DEN-4 paling sering diisolasi dari pasien DHF. 

DSS terjadi dengan frekuensi yang lebih tinggi pada dua kelompok yang mempunyai 

keterbatasan secara imunologis: anak-anak yang telah mengalami infeksi dengue 

sebelumnya, dan bayi dengan penyusutan kadar antibody dengue maternal. Fase akut 

infeksi, diikuti dengan inkubasi 3-14 hari, berlangsung kira-kira 5-7 hari dan diikuti 

dengan respon imun. Infeksi pertama menghasilkan imunitas sepanjang hidup terhadap 

serotype penginfeksi tetapi merupakan perlindungan sementara terhadap ketiga  serotype 

lainnya, dan infeksi sekunder atau sekuensial mungkin terjadi setelah waktu singkat. 

Penularan virus dengue dari manusia terinfeksi ke nyamuk penggigit ditentukan oleh 

besarnya dan durasi viremia pada hospes manusia; individu dengan viremia tinggi 

memberikan dosis virus infeksius yang lebih tinggi ke nyamuk penggigit, biasanya 

menyebabkan presentase nyamuk penggigit yang terinfeksi menjadi lebih besar, 



meskipun kadar virus yang sangat rendah dalam darah mungkin infeksius bagi beberapa 

nyamuk vector. 

 

2.14 Patogenesis 

Patogenensis terjadinya demam berdarah dengue hingga saat ini masih 

diperdebatkan. Berdasarkan data yang ada, terdapat bukti yang kuat bahwa mekanisme 

imunopatologis berperan dalam terjadinya demam berdarah dengue dan syndrome 

renjatan dengue. 
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Patofisiologi primer DBD dan DSS adalah peningkatan akut permeabilitas 

vaskuler yang mengarah ke kebocoran plasma ke ruang ekstravaskuler, sehingga 

menimbulkan hemokonsentrasi dan penurunan tekanan darah. Volume plasma menurun 

lebih dari 20% pada kasus-kasus berat, hal ini didukung penemuan post-mortem meliputi 

efusi sersa, efusi pleura, hemokonsentrasi dan hipoproteinemi. 

Tidak terjadinya lesi destruktif nyata pada vaskuler, menunjukkan bahwa 

perubahan sementara fungsi vaskuler diakibatkan suatu mediator kerja singkat. Jika 

penderita sudah stabil dan mulai sembuh, cairan ekstravasasi diabsorpsi dengan cepat, 

menimbulkan penurunan hematokrit. Perubahan hemostasis pada DBD dan 

DSSmelibatkan 3 faktor yaitu perubahan vaskuler, trombositopeni, dan kelainan 

koagulasi. Hampir semua penderita DBD mengalami peningkatan fragilitas vaskuler dan 

trombositopeni, dan banyak di antaranya penderita menunjukkan koagulogram yang 

abnormal.
6 

Temuan konstan pada DHF atau DSS adalah aktivasi system komplemen, dengan 

depresi besar kadar C3 dan C5.mediator yang meningkatkan permeiabilitas vascular dan 



mekanisme pasti fenomena perdarahan yang timbul pada infeksi dengue belum 

teridentikasi:sehingga,di perlukan studi lebih lanjut.kompleks imun telah di temukan 

pada DHF tetapi peran mereka belum jelas.
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Defek trombosit terjadai baik kualitatif dan kuantitatif,yaitu beberapa trombosit 

yang bersikulasi selama face akut DHF mungkin kelelahan(tidak berfunsi normal). 

Karenanya,meskipun dengan jumlah trombosit lebih besar dari 100.000 per mm mungkin 

masih mengalami pendarahan yang panjang.
 

Mekanisme yang dapat menunjang tarjadinya DHF/DSS adalah peningkatan 

replikasi virus dalam makrofag oleh anti bodi heterotipik.pada infeksi sekunder dengen 

virus dari serotype yang berbeda dari yang menyebabkan infeksi primer.antibodi reaktif-

silang yang gagal untuk menetralkan virus dapat meningkatkan jumlah monosit terinfeksi 

saat kompleks antibodi-virus dengue masuk ke dalam hal ini. Hal ini selanjutnya dapat 

mengakibatkan aktifasi reaktif-silangCD4+dan CD8+ limfosit sitotoksit. Pelepasan cepat 

sitokin yang di sebabkan oleh aktifasi sel T dan oleh lisis mmonosit terinfeksi di media 

oleh limfosit dan perdarahan yang terjadi pada DHF.
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Respon immune yang diketahui berperan dalam patogenesis DBD adalah: 
 

a. respon humoral berupa pembentuk antibody yang berpaparan dalam proses netralisasi 

virus, sitolisis yang dimediasi komplemen dan sitotoksisitas yang dimediasi antibody. 

Antibody terhadap virus dengue berperan dalam mempercepat replikasi virus pada 

monosit atau makrofag. Hipotesis ini disebut antibody dependent enchancement (ADE), 

b. limfosit T baik T-helper (CD4) dan T sitotoksik (CD8) berperan dalam respon imun 

seluler terhadap virus dengue. Differensiasi T helper yaitu TH1 akan memproduksi 



interferon gamma, IL-2 dan limfokin, sedangkan TH2 memproduksi IL-4, IL-5, IL-6 dan 

IL-10, 

c. monosit dan makrofag berperan dalam fagositosis virus dengan opsonisasi antibody. 

Namun proses fagositosis ini menyebabkanpeningkatan replikasi virus dan sekresi sitokin 

oleh makrofag 

d. selain itu aktivitasi komplemen oleh kompleks imun menyebabkan terbentuknya C3a dan 

C5A.
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Gambar : hipotesis secondary heterologous infection 

Halstead pada tahun 1973 mengajukan hipotesis secondary heterologous infection 

yang menyatakan bahwa DHF terjadi bila seseorang terinfeksi ulang virus dengue dengan 

tipe yang berbeda. Re-infeksi menyebabkan reaksi amnestik antibody sehingga 

mengakibatkan konsentrasi imun yang tinggi. 
 

Kurane dan Ennis pada tahun 1994 merangkum pendapat Halsted dan peneliti 

lain; menyatakan bahwa infeksi virus dengue menyebabkan aktivasi makrofag yang 

memfagositosis kompleks virus-antibody non netralisasi sehingga virus bereplikasi di 

makrofag. Tejadinya infeksi makrofag oleh virus dengue menyebabkan aktivasi T helper 

dan T sitotoksik sehingga di produksi limfokin dan interferon gamma. Interferon gamma 

akan mengaktivasi monosit sehingga disekresi berabagai mediator inflamasi seperti TNF-

α, IL-1, PAF (platelet activating factor), IL-6 dan histamine megakibatkan terjadinya 

disfungsi sel endotel dan terjadi kebocoran plasma. Peningkatan C3a dan C5a terjadi 

melalui aktivasi oleh sel kompleks virus antibody yang juga mengakibatkan terjadinya 

kebocoran plasma.   

Trombositopenia pada infeksi dengue terjadi melalui mekanisme :  

1. suspensi sum-sum tulang 

2. destruksi dan pemendekan masa hidup trombosit.  

Gambaran sum-sum tulang pada fase awal infeks (<5 hari) menunjukkan keadaan 

hiposeluler dan suspense megakariosit. Setelah keadaan nadir tercapai akan terjadi 

peningkatan proses hematopoesis termasuk megakariopoesis. Kadar trombositopoietin 

dalam darah pada saat terjadi trombositopenia justru menunjukkan kenaikan stimulasi 

trombopoesis sebagai mekanisme kompensasi terhadap keadaan trombositopenia. 



Destruksi trombosit terjadi melalui peningkatan fragmen C3g, terdapatnya antibody VD, 

konsumsi trombosit selama proses koagulopati dan sekuestrasi di perifer. Ganguan fungsi 

trombosit terjadi melalui mekanisme gangguan pelepasa ADP, penigkatan kadar b-

tromboglobulin dan PF4 yang merupakan petanda degranulasi trombosit.
 
 

Koagulopati terjadi akibat  interaksi virus dengan endotel yang menyebabkan 

disfungsi endotel. Berbagai penelitian menunjukkan terjadinya koagulopati konsumtif 

pada demam berdarah dengue pada stadium III dan IV. Aktivasi koagualasi pada demam 

berdarah dengue terjadi melalui aktivasi jaringan ekstrinsik (tissue factor pathway). Jalur 

intrinsic juga berperan melaui aktivasi factor XIa namun tidak melalui  akitvasi kontak 

(kalikrein CI-inhibitor complex).
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2.1.5 .Manifestasi klinis 

Infeksi virus dengue dapat asimptomatis atau dapat menimbulkan demam 

undifferentiated, demam dengue(DF) atau demam berdarah dengue (DHF) dengan 

rembesan plasma yang dapat menimbulkan syok (sindrom syok dengue,DSS). 

Gambaran klinis dari DF sering tergantung pada usia pasien. Bayi dan anak kecil 

dapat mengalami penyakit demam undifferentiated, sering dengan ruam makulopapular. 

Anak yang lebih besar  dan orang dewasa dapat mengalami baik sindrom demam atau 

penyakit klasik yang melemahkan dengan awitan mendadak demam tinggi, kadang-

kadang dengan 2 puncak (punggung sadel), sakit kepala berat, nyeri dibelakang mata, 

nyeri otot dan tulang atau sendi, mual dn muntah, dan ruam. Perdarahan kulit (petekie) 

tidak umum terjadi. Biasanya ditemukan leucopenia dan mungkin tampak 



trombositopenia. Pemulihan mungkin berhubungan dengan keletihan dan depresi lama, 

khususnya pada orang dewasa. 

Pada beberapa epidemic, DF dapat disetai dengan komplikasi perdarahan, seperti 

epistaksis, perdarahan gusi, perdarahan gastrointestinal, hematuria, dan menoragia. 

Selama wabah infeksi DEN-1 di Taiwan, Cina, studi telah menunjukkan bahwa 

perdarahan gastrointestinal berat dapat terjadi pada orang dengan penyakit ulkus 

peptikum yang ada sebelumnya. 
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Gambar ..Manifestasi infeksi virus dengue
 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

2.16 Pemeriksaan penunjang 

a. Laboratotium  
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Pemeriksaan darah yang rutin dilakukan untuk menskrining penderita demam 

dengue adalah melalui uji rumple leede, pemeriksaan kadar hemoglobin, kadar 

hematokrik, jumlah trombosit dan hapusan darah tepi untuk melihat adanya limpositosis 

relative di sertai gambaran limposit plasma biru. Diagnosis pasti di dapatkan dari hasil 

isolasi virus dengue(metode cell culture) ataupun (Reaction), namun karena teknik yang 

rumit yang berkembang saat ini adalah tes serologis adanya anti bodi spesifik terhadap 

dengue berupa antibody total, IgM maupun IgG).
 

Pemeriksaan serologis ditujukan untuk deteksi antibody spesifik terhadap virus 

dengue. Pemeriksaan yang banyak digunakan adalah berupa uji HI (hemaglutination 

inhibition tes = uji hambatan hemaglutinasi) yang merupakan standar WHO, kemudian 

uji Indirect ELISA(MAC-ELISA) maupun IgG Captured-ELISA, Dengue blot/Dengue 

stick/Dot imunoasai Dengue, dengan uji ICT (Immuno-chromatographic Test) antara lain 

Dengue Rapid Test, sedangkan uji fiksasi komplemen dan uji netralisasi sudah lama di 

tinggalkan karena rumit dan tidak praktis.
 

Uji HI yang merupakan uji serologis yang di anjurkan menurut standar WHO, 

dapat mendeteksi antibody anti-dengue, di mana infeksi virus dengue akut ditandai 

dengan terdapatnya peningkatan titer empat kali atau lebih antara sepasang sera yaitu 

serum akkut dan serum konvalesen, di samping itu titer >  1:2560 menunjukkan 

interpretasi infeksi flavivirus sekunder.
5 

Pada pemantauan hematokrit, petugas harus mengingat kemungkinan efek anemia 

yang ada sebelumnya, pendarahan hebat, atau terapi penggantian volume dini. Lebih dari 

itu, epusi flexural yang tampak pada rontgen dada, atau hipoalbuminemia, dapat 

memberikan bukti pendukung rembesan plasma, pembedaan gambaran DHF. Untuk 



pasien dengan diagnosis penentu DHF; bila ada syok, diagnosis DSS mempunyai 

dukungan.
6 

Parameter laboratoris yang dapat diperiksa antara lain :
 
 

 Leukosit : dapat normal atau munurun. Mulai hari ketiga dapat ditemui limfositosis 

relative (>45% dari total leukosit) disertai adanya limfosit plasma biru (LBP) > 15% dari 

julah total leukosit yang pada fase syok akan meningkat.  

 Trombosit : umumnya terdapat trombositopenia pada hari ke 3-8 

 Hematokrit : kebocoran plasma dibuktikan dengan ditemukannya peningkatan hematokrit 

≥ 20% dari hematokrit awal, umumya dimulai pada hari ke-3 demam 

 Hemostasis : dilakukan pemeriksaan PT, APTT, fibrinogen, D-Dimer, atau FDP pada 

keadaan yang dicurigai terjadi perdarahan atau kelainan pembekuan darah.  

 Protein/albumin : dapat terjadi hipoproteinemia akibat kebocoran plasma 

 SGOT/SGPT (serum alaninaminotransferase) : dapat meningkat.  

 Ureum, kreatinin : bila didapatkan fungsi ginjal 

 Elektrolit : sebagai parameter pemantauan pembarian cairan 

 Golongan darah dan cross match (uji cocok serasi) : bila akan diberikan transfuse darah 

atau komponen darah. 

 Imuno serologi dilakukan pemeriksaan IgM dan IgG terhadap dengue. 

IgM  :  Terdeteksi mulai hari ke 3-5, meningkat sampai minggu ke-3, menghilang selama 

60-90 hari 

IgG  :  Pada infeksi primer, IgG mulai terdeteksi pada hari ke-14, pada infeksi sekunder 

IgG mulai terdeteksi hari ke-2 



Uji HI  :  Dilakukan pengambilan bahan pada hari pertama serta saat pulang dari perawatan, 

uji ini digunakan untuk kepentingan surveilans.
4
 

 

b. Radiologi 

Pada foto dada didapatkan efusi pleura, terutama pada hemitoraks kenan tetapi 

apabila terjadi perembesanplasma hebat, efusi pleura dapat dijumpai pada kedua 

hemitoraks. Pemeriksaan foto rontgen dada sebaiknya dalam posisi lateral dekubitus 

kanan (pasien tidur pada posisi badan sebelah kanan). Asites dan efusi pleura dapat pula 

dideteksi dengan pemeriksaan USG. 
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2.1.6 Derajat penyakit infeksi virus dengue 

Untuk menentukan penatalaksanaan pasien infeksi virus dengue, perlu diketahui 

klasifikasi derajat penyakit seperti table yang tertera berikut ini :
 4
 

Tabel 1. Klasifikasi Derajat Penyakit Infeksi Virus dengue 

DD/DBD Derajat Gejala Laboratorium 

DD  Demam 

disertai 2 

atau lebih 

tanda: 

sakit 

kepala, 

nyeri 

 Leucopenia 

 Trombositopenia, 

tidak ditemukan 

bukti kebocoran 

plasma 

 Serologi dengue 

positif 



retro-

orbital, 

mialgia, 

artralgia 

DBD I Gejala 

diatas 

ditambah 

uji 

bending 

positif 

 Trombositopenia (< 

100.000/l), bukti ada 

kebocoran plasma 

DBD II Gejala 

diatas 

ditambah 

perdarahan 

spontan 

 Trombositopenia 

(<100.000/l), bukti 

ada kebocoran 

plasma 

DBD III Gejala 

diatas 

ditambah 

kegagalan 

sirkulasi 

(kulit 

dingin dan 

lembab 

 Trombositopenia 

(<100.000/l), bukti 

ada kebocoran 

plasma 



serta 

gelisah) 

DBD IV Syok berat 

disertai 

dengan 

tekanan 

darah dan 

nadi tidak 

terukur 

 Trombosotipenia 

(<100.000/l), bukti 

ada kebocoran 

plasma  

 

Pentahapan keparahan penyakit pada waktu pemulangan telah menunjukkan 

mamfaat secara klinis dan epidemilogis pada asia tenggara dan fasifik Barat, dan 

pengalaman di Kuba, Puerto Riko dan Venezuela menunjukkan bahwa pentahapan juga 

bermanfaat untuk kasus orang dewasa.
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2.1.7 Penatalaksanaan 

Tidak ada theraphy yang spesifik untuk demam dengue, prisip utama adalah 

theraphy suportif. Dengan theraphy suportif yang adekuat, angka kematian dapat 

diturunkan hingga kurang dari 1 %. Pemeliharaan volume cairan sirkulasi merupakan 

tindakan yang paling penting dalam penanganan kasus DBD. Asupan cairan pasien harus 

tetap dijaga, terutama cairan oral. Jika asupan cairan oral pasien tidak 

mampudipertahankan, maka dibutuhkan suplemen cairan melalui intravena untuk 

mencegah dehidrasi dan hemokonsentrasi secara bermakna.  



Perhimpunan Dokter Ahli Penyakit Dalam Idonesia (PAPDI) bersama dengan 

Divisi Penyakit Tropik dan Infeksi dan Divisi Hematologi dan Onkologi Medik Fakultas 

Kedokteran Universitas Indonesia telah menyusun protocol penatalaksanaan DBD pada 

pasein dewasa berdasarkan criteria :
 4
 

 Penatalaksaan yang tepat dengan rancangan tindakan yang dibuat sesuai dengan indikasi 

 Praktis dalam pelaksanaanya 

 Mempertimbangakan cost affekctiveness  

Protocol ini dibagi dalam 5 kategori : 

1. Protocol 1 : penanganan tersangka (propable) DBD dewasa tanpa syok 

2. Protocol 2 : pemberian cairan pada tersangka DBD dewasa diruang rawat 

3. Protocol 3 : penatalaksanaan DBD dengan penigkatan hematokrit > 20% 

4. Protocol 4 : penatalaksanaan perdarahan spontan pada DBD dewasa 

5. Protocol 5 : tatalaksana syndrome syok dengue pada dewasa   

 

Protokol 1. Penanganan Tersangka (probable) DBD Dewasa Tanpa Syok 

Protokol ini digunakan sebagai petunjuk dalam memberikan pertolongan 

paertama pada penderita DBD atau yang diduga DBD di Instalasi Gawat Darurat dan 

juga dipakai sebagai petunjuk dalam memutuskan indikasi rawat. 

Seseorang yang tersangka menderita DBD di ruang Gawat Darurat dilakukan 

pemeriksaan hemoglobin (Hb), hematokrit (Ht), dan trombosit, bila : 

 Hb, Ht dan trombosit nrmal atau trombosit antara 100.000-150.000, pasien dapat 

dipulangkan dengan anjuran control atau berobat jalan ke Poliklinik dalam waktu 24 jam 



berikutnya (dilakukan pemeriksaan Hb, Ht Leukosit dan trombosit tiap 24 jam) atau bila 

keadaan penderita memburuk segera kembali ke Instansi Gawat Darurat. 

 Hb, Ht normal tetapi trombosit < 100.000 dianjurkan untuk dirawat 

 Hb, Ht meningkat dan trombosit normal atau turun juga dianjurkan utuk dirawat.  

Protokol 2. Pemberian Cairan pada Tersangka DBD Dewasa di Ruang Rawat 

Pasien tersangka DBD tanpa perdarahan spontan danmasif dan tanpa syok maka 

ruang rawat diberikan cairan infus kristaloid dengan jumlah seperti rumus berikut ini : 

Volume cairan kristaloid per hari yang diperlukan, sesuai rumus berikut : 

1500 + {20 x (BB dalam kg – 20)} 

Contoh volume rumatan untuk BB 55 kg : 1500 + {20 x (50 – 20)} = 2200 ml  

Setelah pemberian cairan dilakukan pemeriksaan Hb, Ht tiap 24 jam : 

 Bila Hb, Ht meningkat 10-20% dan trombosit < 100.000 jumlah pemberian cairan tetap 

seperti rumus diatas tetapi pemantauan Hb, Ht trombo dilakukan tiap 12 jam.  

 Bila Hb, Ht menigkat > 20% dan trombosit < 100.000 maka pemberian cairan sesuai 

dengan protocol penatalaksanaan DBD dengan penigkatan Ht > 20% 

Protokol 3. Penatalaksaan DBD dengan peningkatan Ht > 20% 

Meningkatnya Ht > 20% menunjukkan bahwa tubuh mengalami defisit cairan 

sebanyak 5%. Pada keadaan ini thrapi awal pemberian cairan adalah dengan memberikan 

infuse cairan kristaloid sebanyak 6-7 ml/kg/jam. Pasien kemudian dipantau setelah 3-4 

jam pemberian cairan. Bila terjadi perbaikan yang ditandai dengan tanda-tanda 

hematokrit turun, frekuensi nadi turun, tekanan darah stabil, produksi urin meningkat 

maka jumlah cairan infus dikurangi menjadi 5 ml/kg/BB/jam. 2 jam kemudian dilakukan 

pemantauan kembali. Dan bila keadaan tetap menunjukkan perbaikan maka jumlah cairan 



infuse dikurangi menjadi 3 ml/kgBB/jam. Bila dalam pemantauan keadaan tetap 

membaik maka pemberian cairan dapat dihentikan 24-48 jam kemudian.  

Apabila seteleh pemberian terapi cairan awal 6-7 ml/kgBB/jam tadi keadaan tetap 

tidak membaik, yang ditandai dengan hematokrit dan nadi meningkat, tekanan nadi 

menurun < 20 mmHg, produksi urin menurun, maka kita harus menaikkan jumlah cairan 

infus menjadi 10 ml/kgBB/jam. 2 jam kemudian dilakukan pemantauan kembali dan bila 

keadaan menunjukkan perbaikan maka jumlah cairan dikurangi menjadi 5 ml/kgBB/jam 

tetpi bila keadaan tidak menunjukkan perbaikan maka jumlah cairan infuse dinaikkan 

menjadi 15 ml/kgBB/jam dan bila dalam perkembangannya kondisi menjadi memburuk 

dan didapatkan tanda-tanda syok maka pasien ditangani sesuai dengan prtokol tatalaksana 

sindrom syok dengue pada dewasa. Bila syok telah teratasi maka pemberian cairan 

dimulai lagi seperti terapi pemberian cairan awal.  

Protocol 5. Tatalaksana Sindrom Syok Dengue pada Dewasa 

Bila kita berhadapan dengan Sindro Syok Dengue (SSD) maka hal pertama yang 

harus diingat adalah bahwa renjatan harus segera diatasi oleh karena itu penggantian 

cairan intraveskuler yang hilang harus segera dilakukan. Angka kematian syndrome syok 

dengue sepuluh kali lipat dibandingkan dengan penderita DBD tanpa renjatan, dan 

renjatan dapat terjadi karna keterlambatan penderita DBD mendapatkan 

pertologan/pengobatan, penatalaksanaan yang tidaktepat, termasuk kurangnya 

kewaspadaan terhadap tanda-tanda renjatan dini, dan penatalaksaan renjata yang tidak 

adekuat.  

Pada kasus SSD cairan kristaloid adalah pilihan utama yang diberikan. Selain 

resusitasi cairan, pasien juga diberikan oksigen 2-4 liter per menit. Pemeriksaan-



pemeriksaan yang harus dilakukan adalah pemeriksaan darah perifer lengkap (DPL), 

hemostasis, analisis gas darah, kadar natrium,  kalium dan klorida, serta ureum dan 

kreatinin.  

Pada fase awal, cairan kristaloid diguyur sebanyak 10-20 ml/kgBB dan dievaluasi 

setelah 15-30 menit. Bila renjatan telah teratasi (ditandai dengan tekanan darah sistolik 

100 mmHg dan tekanan nadi lebih dari 20 mmHg, frekuensi nadi kurang dari 100 kali 

permenit denga volume yang cukup, akral teraba hangat dan kulit tidak pucat serta 

dieresis 0,5-1 ml/kgBB.jam) jumlah cairan dikurangi menjadi 7 ml/kgBB/jam. Bila dalam 

waktu 60-120 menit keadaan tetap stabil pemberian cairan menjadi 3 ml/kgBB/jam. Bila 

24-48 jam setelah renjatan teratasi tanda-tanda vital dan hematokrit tetap stabil serta 

dieresis cukup maka pemberian cairan perinfus harus dihentikan (karena jika direabsorbsi 

cairan plasma yang mengalami ekstravasasi telah terjadi, ditandai denga turunnya 

hematokrit, cairan infuse erus diberikan maka keadaan hipervolemi, edema paru atau 

gagal jantung dapat terjadi). 

Pengawasan dini kemungkinan terjadinya renjatan berulang harus dilakukan 

terutama dalam waktu 48 jam pertama sejak terjadi renjatan (karena selain proses 

patogenensis penyakit masih berlangsung, ternyata cairan kristaloid hanya sekitar 20% 

saja yang menetap dalam pembuluh darah setelah 1 jam pemberian). Oleh karena itu 

untuk mengetahui apakah renjatan telah teratasi dengan baik, diperlukan pemantauan 

tanda vital yaitu status kesadaran, tekanan darah, frekuensi nadi, frekuensi jantung dan 

nafas, pembesaran hati, nyeri tekan daerah hipokondrium kanan dan epigastrik, serta 

jumlah dieresis. Dieresis diusahakan 2 ml/kgBB/jam. Pemantauan kadar hemoglobin, 

hematokrit dan jumlah trombosit dapat dipergunakan untuk perjalanan peyakit.  



Bila setelah fase awal pemberian cairan ternyata renjatan belum teratasi, maka 

pemberian cairan kristaloid dapat ditingkatkan menjadi 20-30 ml/kgBB. Dan kemudian 

dievaluasi setelah 20-30 menit. Bila keadaan tetap belum teratasi, maka perhatikan nilai 

hematokrit meningkat berarti perembesan plasma masih beralangsung maka pemberian 

cairan koloid merupakan pilihan, tetapi bila hematokrit berarti terjadi perdarah (internal 

bleeding) maka pada penderita diberikan transfuse darah segar 10 ml/kgBB dan dapt 

diulang sesuai kebutuhan.  

Sebelum cairan koloid diberikan maka sebaiknya kita harus mengetahui sifat-sifat 

cairan tersebut. Pemberian cairan kolid sendiri mula-mula diberikan dengan tetesan cepat 

10-20 ml/kgBB dan dievaluasi setelah 10-30 menit. Bila keadaan tetap belum teratasi 

maka untuk memantau kecukupan cairan dilaukan pemasangan kateter vena sentral dan 

pemberian koloid dapat ditambah hinga jumlah maksimum 30 ml/kgBB (maksimal 1-1,5 

l/hari) dengan sasaran tekanan vena sentral 15-18 cmH2O. bila keadaan tetap belum 

teratasi harus diperhatikan dan dilakukan koreksi terhdap gangguan asam basa, elektrolit, 

hipoglikemia, anemia, KID, infeksi sekunder. Bila tekanan vena sentral penderita sudah 

sesuai dengan target tetapi renjatan tetap belum teratasi maka dapat diberkan obat 

inotropik/vasopressor.
4
  

 

2. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingat kejadian DBD 

2.2.1. Vektor  

Nyamuk Ae. Aegypti dikenal dengan sebutan black white mosquito atau tiger 

mosquito karena tubuhnya memiliki ciri yang khas yaitu adanya garis-garis dan bercak-

bercak putih keperakan diatas dasar warna hitam. Sedangkan yang menjadi cirri khas 

utamanya adalah ada dua garis lengkung yang berwarna putih keperakan di kedua sisi 



lateral dan dua buah garis putih sejajar di garis median dari punggungnya yang berwarna 

dasar hitam (lyre shaped marking).
5 

Ae.aegypti adalah salah satu vector nyamuk yang peling efisien untuk arbovirus, 

karena nyamuk ini sangat antropofilik dan hidup dekat dengan manusia dan sering hidup 

di dalam rumah. Wabah dengue juga telah disertai dengan Ae.albopictus, 

Ae.polynesiensis, dan banyak spesies kompleks Ae. Scutellaris. Setiap spesies ini 

mempunyai distribusi geografisnya masing-masing; namun, mereka adalah vector 

epidemic yang kurang efisien disbanding Ae.aegypti. sementara penularan vertikal 

(kemungkinan transovarian) virus dengue telah dibuktikan di laboratorium dan 

dilapangan, signifikansi penularan ini untuk pemeliharaan virus belum dapat ditegakan. 

Factor penyulit pemusnahan adalah bahwa telur Ae.aegypti dapat bertahan dalam waktu 

lama terhadap desikasi (pengawetan dengan pengeringan), kadang selama lebih dari satu 

tahun. 
6 

2.2.2. Proses Penularan 

Virus-virus dengue ditularkan ke tubuh manusia melalui gigitan nyamuk 

Aedes yang terinfeksi, terutama Aedes aegypty, dan karenanya dianggap sebagai 

arbovirus (virus yang ditularkan melalui artropoda). Bila terinfeksi , nyamuk tetap akan 

terinfeksi sepanjang hidupnya, menularkan virus  ke individu rentan selama menggigit 

dan menghisap darah. Nyamuk betina terinfeksi juga dapat menurunkan virus ke generasi 

nyamuk dengan penularan transovarian, tetapi ini jarang terjadi dan kemungkinan tidak 

memperberat penularan yang signifikan pada manusia.  

Manusia adalah penjamu utama yang yang dikenai virus, meskipun studi 

telah menunjukkan bahwa monyet pada beberapa bagian dunia dapat terinfeksi dan 



mungkin dapat bertindak sebagai sumber virus untuk nyamuk penggigit. Virus 

bersirkulasi dalam darah manusia terinfeksi pada kurang lebih waktu dimana mereka 

mengalami demam, dan nyamuk tak terinfeksi mungkin mendapatkan virus bila mereka 

mengigit individu saat ia dalam keadaan viraemik. Virus kemudian berkembang didalam 

nyamuk selama periode 8-10 hari sebelum ini dapat ditularkan ke manusia lain selama 

menggigit atau menghisap darah berikutnya. Lama waktu yang diperlukan untuk inkubasi 

ekstrinsik ini tergantung pada kondisi lingkungan, khususnya suhu sekitar.
1
   

2.2.3. Tinjauan umum tentang lingkungan dan Perilaku 

Konsep status kesehatan menurut H.L Blum. 

 

Gambar 2.1 

Keempat faktor pada gambar 2.1 saling berpengarh positif dan sangat 

berpengaruh terhadap status kesehatan seseorang. Status kesehatan akan tercapai optimal 

apabila keempat factor tersebut positif mempengaruhi secara optimal. Apabila salah satu 

factor tidak optimal, status kesehatan akan bergeser kea rah di bawah optimal. 

STATUS 
KESEHATAN 

keturunan 

Lingkungan 

- fisik 

- biologis 

- sosial 

Perilaku  

pelayana 
kesehatan 



  Berikut akan dijelaskan satu persatu keempat faktor tersebut: 

1. Faktor keturunan. Faktor ini lebih mengarah pada kondisi individu yang berkaitan dengan 

asal usul keluarga, ras dan jenis golongan darah. Berikut beberapa penyakit tertentu 

disebebabkan oleh faktor keturunan antara lain hemophilia, hipertensi, kelainan bawaan 

dan albino, dll. 

2. Faktor pelayanan kesehatan. Faktor ini di pengaruhi oleh seberapa jauh pelayanan 

kesehatan yang diberikan. Hal ini berhubungan dengan tersedianya sarana dan prasarana 

insitusi kesehatan antara lainrumah sakit, puskesmas, labkes, balai pengobatan, serta 

tersedianya fasilitas pada insitusi tersebut (tenaga kesehatan, obat-obatan, alat-alat 

kesehatan) yang kesemuanya tersedia dalam kondisi baik, cukup, dan siap pakai. 

3. Faktor perilaku. Faktor perilaku berhubungan dengan perilaku individu atau masyarakat, 

perilaku petugas kesehatan, dan perilaku para pejabat pengelola pemerintahan (pusat dan 

daerah) serta perilaku pelaksana bisnis . perilaku individu atau masyarakat yang positif  

pada kehidupan sehari-hari misalnya membuang sampah/kotoran ecara baik, minum air 

masak, saluran limbah terpelihara, dan mandi setiap hari secara higienes. Perilaku 

petugas kesehatan dalam meberi pelayanan yang baik antara lain ramah, cepat tanggap, 

disiplin tinggi, terpi yang tepat sesuai diagnosis, tidak malpraktik, pemberian obat yang 

rasional, dan bekerja dengan penuh pengabdian. Perilaku pemerintah pusat dan daerah 

dalam menyikapi suatu permasalahan kesehatan masyarakat secara tanggap dan penuh 

kearifan. Misalnya cepat tanggap terhadap adanya penduduk yang gizinya buruk, adanya 

wabah penyakit, serta menyediakan sarana dan prasarana kesehatan dan fasilitas umum ( 

jalan, parit, TPA, penyedian air bersih, jalur hijau, pemukiman sehat) yang didukung 



dengan peraturan perundan-undngan yang berhubungan dengan kesehatan dan 

lingkungan hidup dan menerapkan sanksi hukum yang tegas bagi pelanggarnya. 

4. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan sangat besar pengaruhnya terhadap status 

kesehatan, terliahat pada gambar dengan panah yang lebih besar disbanding factor 

lainnya. Faktor lingkunagn terdiri dari 3 bagian besar ; 

a. Lingkungan fisik, terdiri dari benda mati yang dapat dilihat, diraba, dirasakan, antara lain 

bangunan, jalan, jembatan, kendaraan ,gunung, air, tanah. Benda mati yang dapat dilhat 

dan dirasakan, tetapi tidak dapat diraba (api, asap, kabut dll). Benda mati yang tidak 

dapat di raba, tidak dapat dilihat, namun dapat dirasakan (udara, angin, gas, bau-bauan, 

bnyi-bunyian/ suara dll). 

b. Lingkungan biologis, terdiri dari makluk hidup yang bergerak,, baik yang dapat dilihat 

maupun tidak (manusia, hewan, kehidupan akuatik, amoba,, virus plangton). Makhluk 

hidup tidak bergerak (tumbuhan, karang laut, bakteri, dll) 

c. Lingkungan social, lingkungan social adalah bentuk lain selain fisik dan biologis diatas. 

Lingkungan social tidak brbentuk nyata, namun ada dalam kehidupan di bumi ini. 

Lingkungan social terdiri dari sosio-ekonomi, sosio-budaya, adat-istiadat, 

agama/kepercayaan, organisasi kemasyarakatan, dll. Melelui lingkungan social manusia 

melakukan interaksi dalam bentuk pengelolaan hubungan denagn alam dan buatannya 

melalui pengembangan prangkat nilai, ideology, social, dan budaya, senigga dapat 

menentukan arah pengembangan lingkungan yang selaras dan sesuai daya dukung 

lingkungan yang sering disebut dengan etika lingkungan. 
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2.2.4. Pemberantasan Demam Berdarah Dengue 

1. Pengelolaan Lingkungan 



Metode penatalaksanaan lingkungan untuk mengontrol Ae. Aegypti dan Ae. Albopictus 

dan mengurangi kontak vector-manusia termasuk perbaikan suplai dan penyimpanan air, 

penanganan sampah padat dan modifikasi air, penanganan sampah padat dan modifikasi 

habitat larva yang dibuat manusia. Meringkaskan metode primer manipulasi lingkungan 

yangdigunakan untuk mengontrol habitat larva Aedes. 

Penatalaksanaain lingkungan harus difokuskan pada penghancuran, perubahan, 

pembuangan atau daur ulang wadah dan habitat larva alamiah yang menghasilkan jumlah 

terbesar nyamuk Aedes dewasa pada setiap komunitas.program ini harus dilakukan secara 

bersamaan dengan program pendidikan kesehatan dan komunikasi yang 

mendorongpartisipasi komunitas dalam perencanaa, pelaksanaan dan pengevaluasian 

program penanganan (mis., sanitasi rumah tangga regular atau kampanye kebersihan.
1
 

1. Pengendalian secara kimiawi 

Bahan kimia telah digunakan untuk mengendalikan Ae. Aegypti sejak mulainya 

abad ini. Metode yang digunakan dalam pemakaian insektisida adalah: 

a. Fogging atau pengasapan 

Pemberantasan nyamuk dewasa dilakukan dengan cara penyemprotan dengan insektisida. 

Mengingat kebiasaan nyamuk senang hinggap pada benda-benda bergantungan, maka 

penyemprotan tidak dilakukan di dinding rumah seperti pada pemberantasan nyamuk 

menular malaria. Alat yang digunakan adalah mesin fog (pengasapan) dan penyemprotan 

dengan cara pengasapan tidak mempunyai efek residu.
akbar 

Tindakan penyemprotan dapat membasmi penularan, akan tetapi tindakan ini 

harus diikuti dengan pemberantasan terhadap jentiknya agar populasi nyamuk penular 

dapat tetap ditekan serendah – rendahnya.
akbar 



b. Pemberantasan jentik dengan insektisida. 

 

Cara memberantas jentik Aedes aegypti dengan menggunakan insektisida 

pembasmi jentik (larvasida) ini antara lain dikenal dengan istilah larvasida. Larvasida 

yang biasa digunakan antara lain adalah temephos. Formulasi temephos yang digunakan 

adalah granules (sand granules). Dosis yang digunakan 1 ppm atau 10 gram (± 1 sendok 

makan) untuk tiap 100 liter air. Larvasida dengan temephos ini mempunyai efek residu 3 

bulan. Selain itu dapat pula digunakan golongan insect growth regulator.
7 

2. Perlindungan pribadi 

Tindakan perlindungan pribadi telah secara luas digunakan dalam upaya melindungi 

populasi desa dan pribumi terhadap malaria. Kelambu tempat tidur atau tirai yang 

diresapi-piretroid tampaknya efektif terhadap nyamuk yang menggigit pada malam hari. 

Namun dalam kasus gigitan siang vector dengue Aedes, tindakan ini kurang relevan. 

Meskipun demikian, tindakan ini mungkin bermanfaat untuk kelompok khusus, seperti 

tempat tidur berkelambu, bayi atau orang yang harus tidur siang hari. Turis dan 

pengunjung jangka pendek pada area endemic dengue harus menggunakan penolak 

serangga yang tersedia secara komersial. Untuk yang tinggal di rumah dan yang tinggal 

lebih lama di area endemic, pakaian dapat diresapi permetrin.
1 

3. Pengendalian biologis 

Intervensi yang didasarkan pada pengenalan organisme pemangsa, parasit, yang bersaing 

dengan atau cara penurunan jumlah Ae. Aegypti atau Ae. Albopictus masih menjadi 

percobaan , dan informasi tentang keampuhannya didasarkan pada hasil operasi lapangan 

yang berskala kecil.  Ikan pemangsa larva dan biosida Bacillus thuringiensis H-14 (BTI) 



adalah dua organisme yang paling sering digunakan. Keuntungan dari tindakan 

pengendalian secara biologis mencakup tidak adanya kontaminasi kimiawi terhadap 

lingkungan, kekhususan terhadap organisme target (efek BTI, sebagai contoh, terbatas 

pada nyamuk dan yang berhubungan dengan Diptera) dan penyebaran andiri dari 

beberapa preparat ke tempat-tempat yang tidak dapat dengan mudah oleh cara lain.
1
  

 

 



BAB III 

KERANGKA KONSEP 

3.1    Dasar Pemikiran Variabel yang diteliti. 

Penyakit demam berdarah dengue melibatkan 3 organisme yaitu virus dengue, 

nyamuk aedes aegypti dan manusia yang saling berkaitan menyebabkan munculnya kasus 

DBD berbeda derajat epidemisnya pada suatu lokasi dari tahun ketahun. 

Berdasarkan tinjauan pustaka serta maksud dan tujuan penelitian maka disusunlah 

variable pola pikir. Menurut kepustakaan, terdapat banyak faktor yang berpengaruh 

terhadap angka kejadian Demam Berdarah Dengue (DBD), Namun dalam penelitian ini 

kami hanya mengambil beberapa faktor yang kami bagi dalam dua kategori besar yaitu 

faktor lingkungan dan faktor perilaku. Adapun faktor lingkungan meliputi : Keberadaan 

Kontainer air bersih /Tempat Penampungan Air Bersih, keberadaan wadah bekas yang 

dapat menampung air, keberadaan jentik Aedes Aegypti pada kontainer air bersih/ 

Tempat Penampungan Air Bersih dan pada wadah bekas yang dapat menampung air, 

kualitas Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL), keberadaan tempat sampah terbuka. 

Faktor perilaku meliputi : kegiatan 3 M (Menguras, Menutup, Mengubur). Kebiasaan 

menggantung pakaian, kebiasaan penggunaan Abatesasi, frekuensi pelaksanan fogging, 

kebiasaan menggunakan obat nyamuk, dan bagaimana tingkat pengetahuan terhadap 

DBD. Hal ini disebabkan keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya, serta faktor-faktor 

tersebut dianggap dapat mewakili faktor-faktor yang lain yang dapat mempengaruhi 

angka kejadian Demam Berdarah Dengue (DBD) 

 

 



3.2 Kerangka Konsep 

Variable Independen    Variabel Dependen   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 kerangka konseptual variable yang diteliti 
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 3.3. Variabel  Penelitian 

 Dalam penelitian terdiri dari dua variable yaitu: 

1. Variable Independen yaitu :  

Keberadaan Kontainer air bersih/Tempat Penampungan Air Bersih, keberadaan wadah 

bekas yang dapat menampung air, kualitas Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL), 

keberadaan tempat sampah, kegiatan 3 M (Menguras, Menutup, Mengubur), kebiasaan 

penggunaan Abatesasi, pelaksanan fogging, kebiasaan menggunakan obat nyamuk, dan 

bagaimana tingkat pengetahuan terhadap DBD. 

2. Variabel Dependen yaitu : 

 kejadian Demam Berdarah Dengue  (DBD) 

 

3.4. Definisi  Oprasional 

1. Keberadaan Kontainer air/Tempat Penampungan Air Bersih 

Definisi :  Kontainer air/Tempat Penampungan Air Bersih adalah tempat 

penampungan   air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari (drum, bak   

mandi, gentong, ember).   

 Alat ukur  :  Kuesioner dan Lembar Observasi 



Cara ukur  :  Dinilai berdasarkan jawaban subjek pada kuesioner dan dilanjutkan 

dengan observasi pada subjek 

 Hasil Ukur  :  1. Ada  

     2. Tidak ada  

2. Keberadaan wadah bekas (yang dapat menampung air). 

 Definisi :   Wadah bekas yang dapat menampung air adalah tempat yang dapat 

menampung air sehingga tergenang, air yang bukan digunakan untuk 

keperluan sehari-hari (vas bunga, ban bekas, botol bekas, tempat minum 

burung). 

 Alat Ukur  :  Lembar Observasi 

 Cara ukur   :  Dinilai berdasarkan hasil observasi pada subjek. 

 Hasil Ukur  :  1. Ada  

     2. Tidak ada  

3. Kualitas Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) 

 Definisi :     Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) adalah parit atau selokan yang 

berada di dalam dan disekitar rumah. 

 Alat Ukur  :   Lembar Observasi 

 Cara Ukur  : Melakukan observasi pada lokasi yang menjadi subjek. 

 Hasil ukur  :   1. Ada  

2. Tidak ada  

4. Keberadaan Tempat Sampah  



Definisi  : Tempat sampah adalah tempat untuk menampung bahan-bahan 

bekas/wadah bekas yang berada di dapur dan yang berada sekitar/di luar 

rumah. 

 Alat Ukur  :  Kuesioner dan Lembar Observasi 

Cara ukur  :  Dinilai berdasarkan jawaban subjek pada kuesioner dan dilanjutkan 

dengan observasi pada subjek 

 Hasil Ukur  :  1. Ada  

     2. Tidak ada  

5. Gerakan 3 M ( Menguras, Menutup, Mengubur) 

Definisi :  3M  yaitu (1). Menguras tempat-tempat penampungan air secara teratur 

sekurang-kuranngya seminggu sekali atau menaburkan bubuk abate ke 

dalamnya, (2). Menutup rapat-rapat tempat penampungan air dan, (3). 

Mengubur / menyingkirkan barang-barang bekas yang dapat menampung 

air hujan seperti : kaleng-kaleng bekas, plastic dll. 

 Alat Ukur  :  Kuesioner 

 Cara ukur :          Dinilai berdasarkan jawaban responden dalam kuesioner. 

 Hasil Ukur : 1. Terlaksana (jika mencapai > 50 %) 

    2. Tidak terlaksana (jika < 50 %)   

6. Kebiasaan penggunaan Abatesasi 

 Definisi :  Abatesasi adalah pemberian larvasida atau pengendalian lokal nyamuk 

aedes aegypti untuk memberantas jentik nyamuk. 

 Alat Ukur : kuesioner 

 Cara ukur : Dinilai berdasarkan jawaban subjek pada kuesioner. 



 Hasil ukur : 1. Baik (jika nilai rata-rata > 50%) 

      2. Kurang (jika nilai rata-rata < 50 %) 

7. Penyemprotan/pengasapan (fogging) 

 Definisi :  Pengasapan droplet-droplet kecil insektisida kedalam udara untuk 

membunuh nyamuk dewasa, peneyemprotan dilakukan II siklus dengan 

interval I minggu. 

 Alat Ukur :  Kuesioner 

 Cara ukur :  Dinilai berdasarkan jawaban subjek pada kuesioner. 

 Hasil Ukur  :  1. Terlaksana (jika mencapai > 50 %) 

   2. Tidak terlaksana (jika < 50 %)   

8. Kebiasaan menggunakan obat nyamuk 

 Definisi :  Upaya untuk menghindari diri dari gigitan nyamuk, berupa cairan/krim 

antinyamuk ( mosquito replant) atau antinyamuk bakar. 

 Alat Ukur :  Kuesioner 

 Cara ukur :  Dinilai berdasarkan jawaban subjek 

 Hasil ukur : 1. Ya 

      2. Tidak  

9. Pengetahun  responden  tentang DBD 

Definisi  :  Pemahaman responden tentang demam berdarah yang meliputi pengertian, 

tanda dan gejala, cara penularan, pemberantasan,vektor penular dan 

kegiatan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk). 

Alat ukur  :  Kueisioner 

Cara ukur :  Dinilai berdasarkan jawaban subjek pada kuesioner 



Hasil ukur :  1. Baik (jika nilai rata-rata > 50%) 

 2. Kurang (jika nilai rata-rata < 50%) 

12. Kejadian DBD 

Definisi :  Keadaan dimana responden/ anggota keluarga responden pernah terkena  

penyakit DBD yang didiagnosis oleh dokter, maksimal 1 tahun terakhir 

Alat ukur :  Kuesioner 

Cara ukur :  Dinilai berdasarkan jawaban subjek pada kuesioner 

Hasil ukur :  1. Ada 

2. Tidak ada 

 

3.5 . Hipotesis 

1. Keberadaan Kontainer air bersih /Tempat Penampungan Air Bersih mempengaruhi 

kejadian kasus DBD di Kec. Mamajang Kota Makassar 

2. Keberadaan wadah bekas yang dapat menampung air mempengaruhi kejadian kasus DBD 

di Kec.Mamajang Kota Makassar 

3. Kualitas Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) mempengaruhi kejadian kasus DBD 

di Kec.Mamajang Kota Makassar 

4. Keberadaan tempat sampah mempengaruhi kejadian kasus DBD di Kec.Mamajang Kota 

Makassar 

5. Kegiatan 3 M (Menguras, Menutup, Mengubur) mempengaruhi kejadian kasus DBD di 

Kec.Mamajang Kota Makassar  

6. Kebiasaan penggunaan Abatesasi mempengaruhi kejadian kasus DBD di Kec. Mamajang 

Kota Makassar 



7. Pelaksanan fogging mempengaruhi kejadian kasus DBD di Kec. Mamajang Kota 

Makassar  

8. Kebiasaan menggunakan obat nyamuk mempengaruhi kejadian kasus DBD di 

Kec.Mamajang Kota Makassar 

Tingkat pengetahuan terhadap DBD mempengaruhi kejadian kasus DBD di 

Kec.Mamajang Kota Makassar 

 

 

 

 



BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

4.1. Desain Penelitian 

 Jenis penelitian yang  akan dilaksanakan adalah penelitian analitik observasional dengan 

menggunakan data primer berupa kuesioner. Desain penelitian yang akan digunakan adalah studi 

cross sectional, yaitu studi dmana pengukuran terhadap variabel  pengaruh dan terpengaruh 

dilakukan pada titik dan waktu yang sama. Penelitian analitik observasional ini bertujuan untuk 

memperoleh gambaran secara umum mengenai  peran faktor lingkungan dan prilaku terhadap 

angka kejadian kasus penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kecamatan Mamajang, kota 

Makassar. Sehingga dengan demikian dapat ditentukan langkah-langkah perbaikan dalam  hal ini 

pencegahan dan pengendalain faktor-faktor tersebut.  

4.2. Tempat dan Waktu Penelitian 

a) Tempat penelitian 

 Penelitian akan dilakuakan di daerah Kecamatan Mamajang Kota Makassar.  

b)  Waktu  penelitian 

Penelitian ini akan di laksanakan  pada bulan Desember 2011 – Januari  2012 

4.3. Populasi dan Sampel 

4.3.1 Populasi 

a) Populasi target  :   Warga Kecamatan Mamajang Kota Makassar . 

b) Populasi terjangkau :  Kepala  rumah  tangga/Ibu  rumah  tangga atau orang   dewasa 

lain yang  berdomisili di daerah Kecematan Mamajang Kota 

Makassar . 



4.3.2 Sampel  

 Sebagian dari populasi terjangkau yang memenuhi kriteria seleksi. 

4.3.3 Besar sampel dan Rumus Sampel 

 Besar sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan rumus deskriptif –kategorik,  

  
            

  
 

       Z 
2 

   = deviat baku alfa   

       P        = Proporsi kategori varibel yang di teliti 

          Q      = 1- P 

     d        =  Presisi  

   Z 
2 

   =   1,960 

   P     =  0,45 

   Q     = 1- 0.45 = 0,553 

   d       = 10  % 

 

  
(    )                 

    
 

  
               

    
 

   94,95  

           

4.3.4  Teknik  Sampling  

Teknik sampling yang digunakan yaitu probability sampling khususnya two stage Cluster 

sampling. Probability sampling prinsipnya bahwa setiap subjek dalam populasi mempunyai 

kesempatan yang sama untuk terpilih dan untuk tidak terpilih sebagai sampel. Sedangkan Cluster 



sampling  adalah  proses penarikan sampel secara acak pada kelompok individu dalam populasi 

yang terjadi secarah alamiyah, misalnya berdasar wilayah (kodya, kecamatan, kelurahan, dll). 

4.4. Kriteria Seleksi 

4.4.1  Kriteria Inklusi 

 1. Kepala/Ibu rumah tangga atau anggota keluarga lain yang sudah berumur 16 tahun  keatas  

yang  bertempat tinggal dan tercatat sebagai penduduk di wilayah Kecamatan Mamajang. 

 2. Kepala/Ibu rumah tangga atau anggota keluarga lain yang berdmosili minimal satu tahun 

keatas. 

 3. Dapat berkomunikasi dengan baik 

 4. Bersedia menjadi responden 

4.4.2 Kriteria Eklusi 

1. kuesioner yang tidak terisi lengkap. 

4.5. Jenis Data dan Instrumen Penelitian 

4.5.1 Jenis data 

1. Data primer diperoleh dari pengisian kuesioner oleh responden yang berada di tempat 

penelitian. 

2. Data sekunder diperoleh dari dinas kesehatan kota Makassar dan data dari puskesmas yang 

ada di wilayah Kecamatan Mamajang. 

4.5.2 Instrumen penelitian   

 1. Kuesioner  yang disusun kemudian diisi sendiri oleh responden (self-rated quisioner) 

2. lembar observasi 

4.6  Manajemen Data (editing, coding, tabulating, transfering) 



Data yang dikumpulkan kemudian diolah menggunakan program SPSS  versi 16,0 for 

Windows (SPSS Inc).  Tahap-tahap pengelolahan data adalah sebagai berikut: 

a. Editing 

Editing bertujuan untuk meneliti kembali jawaban menjadi lengkap. Editing dilakukan di 

lapangan sehingga bila terjadi kekurangan atau ketidaksengajaan kesalahan pengisian dapat 

segera dilengkapi atau disempurnakan. Editing dilakukan dengan cara memeriksa 

kelengkapan data, mamperjelas serta melakukan pengolahan terhadap data yang dikumpulkan. 

b. Coding 

Coding yaitu memberikan kode angka pada atribut variabel agar lebih mudah dalam analisa 

data. Coding dilakukan dengan cara menyederhanakan data yang terkumpul dengan cara 

memberi kode atau simbol tertentu. 

c. Tabulating 

Pada tahapan ini data dihitung, melakukan tabulasi untuk masing-masing variabel. Dari data 

mentah dilakukan penyesuaian data yang merupakan pengorganisasian data sedemikian rupa 

agar dengan mudah dapat dijumlah, disusun dan ditata untuk disajikan dan dianalisis. 

d. Transfering  

Tranfering data yaitu memindahkan data dalam media tertentu pada master tabel. data yang 

telah diolah disajikan dalam bentuk tabel dan dijelaskan bentuk narasi (uraian)  

4.6  Analisis data 

 a. Analisis Univariat 

Analisis univariat dilakukan untuk menggambarkan distribusi frekuensi masing-masing 

variabel, baik variabel bebas, variabel terikat dan karakteristik responden. 

 b. Analisis Bivariat 



Analisis bivariat dilakukan dengan uji chi square untuk mengetahui hubungan yang 

signifikan antara masing-masing variable bebas dengan variabel terikat. Dasar 

pengambilan hipotesis penelitian berdasarkan pada tingkat signifikan (nilai p), yaitu:  

1) Jika nilai p > 0,05 maka hipotesis penelitian ditolak. 

  2) Jika nilai p ≤ 0,05 maka hipotesis penelitian diterima 

4.9 Etika penelitian 

1. sebelum memberikan persetujuan tertulis penulis akan memberikan penjelasan secara 

lisan 

2.  Setiap subjek akan dijamin kerahasiaan atas informasi yang diberikan. 

3. Sebelum melakukan penelitian maka peneliti akan meminta izin kepada institusi 

terkait. 

 

 

 

 



BAB V 

HASIL PENELITIAN 

5.1 Deskripsi Lokasi Penelitian
 

Berada dikecamatan Mamajang yang terdiri atas 13 kelurahan 

Dengan luas wilayah kerja 2.712 km2 dengan 22 RW dan 177 RT berada di barat daya 

Makassar dimana perbatasan dengan : 

1. Sebelah utara dengan kecamatan ujung pandang /Makassar 

2. Sebelah timur dengan kecamatan Panakukang 

3. Sebelah selatan dengan kecamatan Tamalate 

4. Sebelah barat dengan kecamatan Mariso. 

a. Keadaan Demografis 

Jumlah panduduk di kecamatan mamajang adalah 25.443 jiwa terdiri dari 12.425 jiwa laki laki 

dan 13.018 jiwa perempuan dengan jumlah kepala keluarga 3302 KK. 

b. Sosial Ekonami 

Keadaan sosial ekonomi beragam , terdapat tingkatan ekonomi rendah, menengah dan baik 

saling berhubungan dan masyarakatnya sebagian menggunakan bahasa Indonesia dan Makassar . 

c. Pekerjaan 

Pekerjaan penduduk di kecamatan mamajang yaitu terdapat 1.960 orang pegawai negri sipil 



,1.329 orang pensiunan ,1.207 orang ABRI ,959 orang buruh harian , 932 orang bekerja sebagai 

pegawai swasta. 

d. Pendidikan 

Tingkat pendidikan penduduk di kecamatan mamajang yaitu terdapat 415 orang yang belum 

sekolah , 426 orang di TK, 4868 orang di SLTP, 6.494 orang yang SMA , 6.972 orang pengurus 

tinggi dan tidak sekolah 820 orang. Fasilitas pendidikan di wilayah kerja Puskesmas Mamajang 

Kecamatan Mamajang yaitu terdapat 6 TK , 13 SD , 4 SMA , 4 Akademi dan 1 Fakultas yang 

digunakan dalam proses belejar mengajar . 

5.2 Deskripsi karakteristik subjek 

 Penelitian ini dilakukan terhadap 95 responden yang terdiri dari Ayah (Kepala Rumah 

Tangga), Ibu Rumah Tangga, Anak, atau Orang dewasa lain dalam Rumah tangga tersebut yang 

bermukim di Kecamatan Mamajang Kota Makassar.  

Observasi lingkungan dan perilaku keluarga dilakukan dengan cara wawancara 

menggunakan kuesioner terstruktur mengenai riwayat kejadian DBD dalam keluarga, 

pengetahuan tentang DBD, kegiatan 3M, penggunaan abate, kebiasaan menggunakan obat 

nyamuk, pelaksanaan fogging/penyemprotan dan keberadaan kontainer air bersih, wadah bekas, 

serta dengan melakukan pengamatan langsung terhadap saluran pembuangan air limbah, dan 

tempat sampah. 

5.2. Analisis Univariat 

Sesuai tabel dibawah ini didapatkan bahwa kebanyakan subjek berumur 20-35 tahun 

sebanyak 56 subjek ( 58,9%). 

 



Tabel 5.1. Distribusi Karakteristik Responden 

No Variabel  Subgrup       frekuensi      Persentase(%) 

1 Umur   20 – 35 tahun  56  58,1 

    36-50 tahun  21  28,1 

    51 – 71 tahun  18  18,9 

2 Jenis Kelamin  Laki-laki  42  44,2 

    Perempuan  53  55,8 

3 Status dalam  Ayah   22  23,2 

 Keluarga  Ibu rumah tangga 45  47,4 

    Anak    28  29,5 

4 Pekerjaan  PNS   11  11,6 

    Wiraswasta   21                    22,1 

    IRT   36  27,9 

    Tidak berkerja  27  28,1 

5 Pendidikan  S1   10  10,5 

    SMA   61  64,2 

    SMP   18  18,9 

    SD   6                      6,3                  

Sumber: Data primer, 2011 

 

 



 

 

 

Distribusi responden berdasarkan riwayat kejadian demam berdarah dengue (DBD) 

dalam kurun waktu setahun terakhir. Riwayat kejadian DBD pada  responden diperoleh data 

bahwa 12 orang dari 95 responden menyatakan ada anggota keluarnya yang pernah menderita 

DBD, berikut tabel disitribusinya, (tabel 5.2): 

Tabel 5.2 Distribusi riwayat kejadian DBD dalam keluarga 

No Karakteristik Frekuensi Persentase 

1. Ada 

Tidak Ada 

12 

83 

12,6 % 

87,4 % 

Sumber: Data primer 2012 

Distribusi responden berdasarkan pengetahuannya tentang DBD, sebagain besar 

responden  mempunyai pengetahuan yang baik tentang DBD sejumlah 64 subjek (67,4%), 

berikut tabel distribusi pengetahuan responden terhadap penyakit DBD, (tabel.5.3) 

Tabel 5.3 Distribusi pengetahuan  pengetahuan responden tentang DBD 

No Karakteristik Frekuensi Persentase 

1. Baik  

Kurang 

64 

31 

67,4% 

32,6 % 

Sumber: Data primer 2012 

Ddari hasil penel;itian didapatkan bahwa kebanyakan subjek tidak memiliki sebanyak 64 

subjek (67,4%). 

 Selain itu kebanyakan subjek tidak memiliki wadah bekas sebesar 71 subjek (74,4%). 



Kebanyakan subjek memiliki SPAL didalam rumah sebesar 64 subjek (67,4%). 

Sedangkan untuk SPAL diluar rumah kebanyakan merekan tidak memiliki SPAL sebesar 58 

subjek (61,1%). 

Untuk kategori tempat sampah kebanyakan subjek memiliki tempt sampah sebesar 82 

subjek (86,3%). 

Berikut tabel distribusinya, (tabel 5.4)  

Tabel 5.4  Distribusi keadaan lingkungan responden 

No Karakteristik Frekuensi Persentase 

1. Jumlah Kontainer Air Bersih  

a. Tidak ada 

b. Ada 

 

64 

31 

 

67,4 

32,6 

2. Wadah Bekas 

a. Ada 

b. Tidak ada 

 

24 

71 

 

       25,3 % 

74,4 % 

3. SPAL dalam rumah 

a. Ada 

b. Tidak baik 

 

64 

31 

 

67,4 % 

32,6 % 

4 SPAL luar rumah   

 a. Ada  

b. Tidak ada  

38 

58 

38,9% 

61,1% 

4. Tempat Sampah 

a. Ada 

b. Tidak ada 

 

82 

13 

 

86,3 % 

13,7% 



Sumber: Data primer 2012 

 Distribusi responden berdasarkan perilaku terhadap penyakit demam berdarah dengue, 

yang meliputi kegiatan 3M, penggunaan abate, kebiasaan menggunakan obat nyamuk, dan 

pelaksanaan fogging. Untuk kegiatan 3M kebanyakan subjek melakukan 3M sebesar 59 subjek 

(62,1%) selain itu untuk penggunaan abate kebanyakan subjek tidak menggunakan abte sebesar 

66 subjek (69,5%). Dan untuk kategori kebiasaan minum obat didapatkan hasil bahwa sebesar 74 

subjek (77,9%) yang terbiasa menggunakan obat nyamuk. Selain itu kebanyakan subjek yang 

tidak melakukan fogging sebesar 54 (56,8%).  

Berikut tabel distribusinnya, (tabel 5.5) 

 

 

 

Tabel 5.5 Distribusi perilaku responden berkaitan dengan pencegahan DBD 

No Karakteristik Frekuensi Persentase 

1. Kegiatan 3M  

a. Terlaksana 

b. Tidak terlaksana 

 

47 

48 

 

49,5 % 

50,5% 

2. Penggunaan Abate 

a. Ya 

b. Tidak 

 

69 

26 

 

30,5 % 

69,5 % 

3. Kebiasaan Menggunakan Obat Nyamuk 

a. Ya 

b. Tidak ada 

 

74 

21 

 

77,9 % 

22,1 % 



4. Pelaksanaan Fogging 

a. Ya 

b. Tidak  

 

41 

54 

 

43,2 % 

56,8 % 

Sumber: Data primer 2012 

5.4 Analisis Bivariat 

Analisis bivariat bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variable independen 

dengan variable dependen. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui peran faktor lingkungan dan 

prilaku terhadap angka kejadian kasus Demam Berdarah Dengue di Kecamatan Mamajang Kota 

Makassar. Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan uji Chi Square dan pengujian data 

menggunakan program SPSS 16.0 for windows. 

  

Tabel 5.6 Hubungan tingkat pengetahuan dengan kejadian DBD 

No 

Tingkat 

pengetahuan 

Kejadian DBD 

Nilai- 

p 

POR CI 

Ada Tidak ada 

n % N % 

1. Baik 4 6,2 60 93,8 0,007 0,2 0,05-0,7 

2. Kurang 8 25,8 23 74,2    

Sumber: Data primer 2012 

 Dari data yang diperoleh diketahui bahwa subjek yang memiliki pengetahuan yang baik 

tentang DBD kebanyakan tidak menderita DBD dengan jumlah kasus 60 atau 93,8%. Selain itu 

untuk p value didapatkan 0,007 ini berarti bahwa ada hubungan antara pengetahuan dengan 

kejadian DBD. Selain itu di dapatkan bahwa nilai Prevalens Odds Ratio adalah 0,2 dengan Nilai 



confidence Interval 95% adalah  0,05-0,7 yang berarti bahwa pengetahuan bukan merupakan 

faktor resiko terhadap kejadian DBD. 

 

 

 

 

Tabel 5.7 Hubungan Faktor Lingkungan dengan Kejadian DBD  

N

o 

Variabel 

Kejadian DBD 

Nilai-p OR CI% Ada 

Tidak 

Ada 

N % n % 

1. Jumlah Kontainer 

Air Bersih 

a. Tidak 

ada 

b. Ada  

 

 

6 

6 

 

 

9,4 

19,4 

 

 

 

58 

25 

 

 

90,6 

80,6 

 

 

0,170 

 

 

0,4 

 

 

 

1,2-1,5 

 

2. Wadah Bekas 

a. Ada 

b. Tidak 

Ada 

 

4 

8 

 

16,7 

11,3 

 

20 

63 

 

83,3 

88,7 

 

0,491 

 

1,6 

 

0,4 – 5,8 

3.  SPALdalam 

rumah  

 

6 

 

9,4 

 

58 

 

90,6 

 

0,170 

 

0,4 

 

0,1 - 1,5 



a. Ada 

b. Tidak 

Ada 

6 19,4 25 80,6 

4 SPAL luar 

rumah 

a. Ada 

b. Tidak 

ada 

 

3 

9 

 

8,1 

15,5 

 

34 

49 

 

91,9 

84,5 

 

0,289 

 

0,5 

 

0,1-2,0 

4

5 

Tempat Sampah 

a. Ada 

b. Tidak 

Ada 

 

10 

2 

 

12,2 

15,4 

 

72 

11 

 

87,8 

84,6 

 

0,748 

 

0,8 

 

0,1-4,0 

* :  tidak dapat dihitung  

Sumber: Data primer 2012 

 

Dari tabel 5.7 diatas dicari hubungan antara kontainer dengan kejadian DBD. Diketahui 

bahwa kebanyakan responden yang memiliki kontainer yang berjumlah 58 orang itu tidak 

menderita DBD (Demam Berdarah Dengue). Selain itu diperoleh nilai p = 0,170. Hal ini berarti 

tidak ada hubungan antara Kontainer dengan Kejadian DBD. Disamping itu didapatkan bahwa 

nilai Prevalens odds Ratio adalah 0,4 dengan nilai Confidence Interval 95% adalah  1,2-1,5 yang 

berarti bahwa variable kontainer bukan merupakan faktor resiko terhadap kejadian DBD. 

Selain itu, Wadah bekas juga dihubungkan dengan kejadian DBD. Didapatkan bahwa 

kebanyakan responden yang tidak memiliki wadah bekas yang berjumlah 20 orang tidak 



menderita DBD. Sedangkan untuk nilai p didapatkan  0,95. Hal ini berarti tidak ada hubungan 

antara wadah bekas dengan kejadian DBD. Selain itu di dapatkan bahwa nilai Prevalens odds 

ratio adalah 1,6. Dengan Nilai confidence interval 95% adalah  0,4-5,8 yang berarti bahwa 

wadah bekas bukan merupakan factor resiko terhadap kejadian DBD.  

Pada penelitian ini juga mencari hubungan antara SPAL ( Saluran Pembuangan Air 

Limbah) dalam rumah dengan kejadian DBD. Didapatkan hasil bahwa responden kebanyakan 

yang memiliki SPAL dalam rumah yang berjumlah 58 orang tidak menderita BDB . Sedangkan 

untuk nilai p didapatkan 0,170. Hal ini berarti tidak ada hubungan antara SPAL dalam rumah 

dengan kejadian DBD. Selain itu di dapatkan bahwa nilai Prevalens Odds Ratio adalah 0,4 

dengan Nilai confidence Interval 95% adalah  0,1-1,5 yang berarti bahwa SPAL  dalam rumah 

bukan merupakan factor resiko terhadap kejadian DBD. 

Pada penelitian ini juga mencari hubungan antara SPAL ( Saluran Pembuangan Air 

Limbah) di luar rumah dengan kejadian DBD. Didapatkan hasil bahwa responden kebanyakan 

yang memiliki SPAL di luar rumah yang berjumlah 34 orang tidak menderita BDB . Sedangkan 

untuk nilai p didapatkan 0,289. Hal ini berarti tidak ada hubungan antara SPAL dalam rumah 

dengan kejadian DBD. Selain itu di dapatkan bahwa nilai Prevalens Odds Ratio adalah 0,5 

dengan Nilai confidence Interval 95% adalah  0,1-2,0 yang berarti bahwa SPAL di luar  rumah 

bukan merupakan factor resiko terhadap kejadian DBD. 

Penelitian ini juga mencari hubungan antara tempat sampah dengan kejadian DBD. 

Didapatkan hasil bahwa responden kebanyakan yang memiliki tempat sampah yang berjumlah 

72 orang tidak menderita BDB . Sedangkan untuk nilai p didapatkan 0,748. Hal ini berarti tidak 

ada hubungan antara tempat sampah dengan kejadian DBD. Selain itu di dapatkan bahwa nilai 



Prevalens Odds Ratio adalah 0,8 dengan Nilai confidence Interval 95% adalah  0,1-4,0  yang 

berarti bahwa tempat sampah bukan merupakan factor resiko terhadap kejadian DBD. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5.8 Hubungangan Faktor Perilaku dengan Kejadian DBD 

N

o 

Variabel 

Kejadian DBD 

Nila-

p 

OR CI % Ada tidak ada 

n % n % 

1. Kegiatan 3M  

a. Terlaksana 

b. Tidak 

terlaksana 

 

4 

8 

 

 

6,8 

22,2 

 

 

55 

28 

 

 

93,2 

77,8 

 

 

0,028 

 

 

 

0,2 

 

0,1 -  1,0  

2. Penggunaan Abate 

a. Ya 

b. Tidak 

 

3 

9 

 

10,3 

13,6 

 

26 

57 

 

89,7 

86,4 

 

0,657 

 

0,7 

 

0,2 – 3,0 

3.  Kebiasaan        



Menggu-nakan 

Obat Nyamuk 

a. Ya 

b. Tidak ada 

 

 

10 

2 

 

 

13,5 

9,5 

 

 

64 

19 

 

 

86,5 

90,5 

 

 

0,627 

 

 

1,5 

 

 

0,3-  7,4 

4. Pelaksanaan 

Fogging  

a. Terlaksana 

b. Tidak 

terlaksana 

 

 

2 

10 

 

 

4,9 

18,5 

 

 

39 

44 

 

 

95,1 

81,5 

 

 

0,047 

 

 

0,2 

 

 

0,04-2,0 

Sumber: Data primer 2012 

 

Dari tabel 5.8 diatas dicari hubungan antara kegiatan 3M dengan kejadian DBD. 

Diketahui bahwa kebanyakan responden yang tidak melaksanakan 3M yang berjumlah 55 orang 

itu tidak menderita DBD (Demam Berdarah Dengue). Selain itu diperoleh nilai p = 0,028. Hal ini 

berarti ada hubungan antara Kegiatan 3M dengan Kejadian DBD. Disamping itu didapatkan 

bahwa nilai Prevalens odds Ratio adalah 0,2 dengan nilai Confidence Interval 95% adalah  0,1-

1,0 yang berarti bahwa variable kegiatan 3M bukan merupakan factor resiko  terhadap kejadian 

DBD. 

Selain itu, Penggunaan abate juga dihubungkan dengan kejadian DBD. Didapatkan 

bahwa kebanyakan responden yang tidak menggunakan abate yang berjumlah 26 orang tidak 

menderita DBD. Sedangkan untuk nilai p didapatkan 0,657. Hal ini berarti tidak ada hubungan 

antara penggunaan abate dengan kejadian DBD. Selain itu di dapatkan bahwa nilai Prevalens 



odds ratio adalah 0,7. Dengan Nilai confidence interval 95% adalah  0,2-3,0 yang berarti bahwa 

penggunaan abate bukan merupakan factor resiko  terhadap kejadian DBD. 

Pada penelitian ini juga mencari hubungan antara penggunaan obat nyamuk dengan 

kejadian DBD. Didapatkan hasil bahwa responden kebanyakan yang menggunakan obat nyamuk 

yang berjumlah 64 orang tidak menderita BDB . Sedangkan untuk nilai p didapatkan 0,627. Hal 

ini berarti tidak ada hubungan antara penggunaan abate dengan kejadian DBD. Selain itu di 

dapatkan bahwa nilai Prevalens Odds Ratio adalah 1,5 dengan Nilai confidence Interval 95% 

adalah  0,3-7,4 yang berarti bahwa obat nyamuk bukan merupakan factor resiko  terhadap 

kejadian DBD. 

Penelitian ini juga mencari hubungan antara pelaksanaan fogging dengan kejadian DBD. 

Didapatkan hasil bahwa responden kebanyakan yang melaksanakan fogging yang berjumlah 39 

orang tidak menderita BDB . Sedangkan untuk nilai p didapatkan 0,04. Hal ini berarti ada 

hubungan antara fogging dengan kejadian DBD. Selain itu di dapatkan bahwa nilai Prevalens 

Odds Ratio adalah 0,2 dengan Nilai confidence Interval 95% adalah  0,04-2,0 yang berarti bahwa 

fogging bukan merupakan factor resiko  terhadap kejadian DBD. 

 

 

 

 



BAB VI 

PEMBAHASAN 

6.1 Hubungan Antara Variabel Pengetahuan Dengan Kejadian DBD. 

Dari data yang diperoleh diketahui bahwa subjek yang memiliki pengetahuan yang baik 

tentang DBD kebanyakan tidak menderita DBD dengan jumlah kasus 60 atau 93,8%. Selain itu 

untuk p value didapatkan 0,007 ini berarti bahwa ada hubungan antara pengetahuan dengan 

kejadian DBD. Selain itu di dapatkan bahwa nilai Prevalens Odds Ratio adalah 0,2 dengan Nilai 

confidence Interval 95% adalah  0,05-0,7 yang berarti bahwa pengetahuan bukan merupakan 

faktor resiko terhadap kejadian DBD. 

Menurut Roger yang dalam Djamaludin Ancok (1985) bahwa pengetahuan tentang 

suatu obyek tertentu sangat penting bagi terjadinya perubahan perilaku yang merupakan 

proses yang sangat kompleks. Selanjutnya dikatakan bahwa seseorang akan memutuskan 

untuk menerima atau menolak perilaku baru maupun ide baru tersebut .  

Penelitan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yudhastuti, (2005), yang 

menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara pengetahuan responden dengan 

keberadaan jentik Aedes dengan hasil uji square menunjukka p = 0,001. 

Penelitian yang dilakukan oleh Budiyanto (2005), menunjukkan adanya hubungan 

pengetahuan responden dengan kegiatan PSN DBD dengan p = 0,000 dan OR : 3,97, namun 

penelitian tersebut juga menemukan bahwa pengetahuan responden tidak berhubungan 

dengan keberadaan jentik (p=0,62). 

Duma, Nicolas dkk (2007), juga dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

pengetahuan berhubungan secara bermakna (p = 0,042 dan OR = 1,71) dengan kejadian 



DBD di Kota Kendari. 

Sumekar (2005), dalam penelitiannya menemukan bahwa tidak ada hubungan yang 

bermakna antara pengetahuan dengan keberadaan jentik (p = 0,35) dengan demikian hal ini 

mendukung penelitian ini dimana secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa pengetahuan 

kurang memberi pengaruh nyata terhadap kejadian DBD. 

Hasil penelitian ini berbeda yang dilakukan oleh Fathi, dkk (2005).Fathi menemukan 

bahwa pengetahuan responden tidak berpengaruh terhadap kejadian 

DBD di Kota Mataram Nusa tenggara Barat.  

 

6.2 Hubungan Antara Variabel Lingkungan Dengan Kejadian DBD 

Pada penelitian ini dinilai hubungan antara variable lingkungan dengan kejadian DBD. 

Yang masuk dalam variable lingkungan adalah Kontainer, Wadah bekas, SPAL, Tempat sampah.  

 

6.2.1 Kontainer   

Hubungan antara kontainer dengan kejadian DBD. Diketahui bahwa kebanyakan 

responden yang memiliki kontainer yang berjumlah 58 orang itu tidak menderita DBD (Demam 

Berdarah Dengue). Selain itu diperoleh nilai p = 0,170. Hal ini berarti tidak ada hubungan antara 

Kontainer dengan Kejadian DBD. Disamping itu didapatkan bahwa nilai Prevalens odds Ratio 

adalah 0,4 dengan nilai Confidence Interval 95% adalah  1,2-1,5 yang berarti bahwa variable 

kontainer bukan merupakan faktor resiko terhadap kejadian DBD. 

Hasil penelitian yang berbeda ditemukan pada Duma, Nicolas dkk., menyebutkan bahwa 

aktifitas pembersihan tempat penampungan air (breeding place) merupakan upaya yang sangat 



berperan dalam mencegahpenyakit DBD. Ada hubungan bermakna antara kegiatan 

membersihkan tempat penampungan air dengan kejadian DBD di Kota Kendari (p = 0,003 dan 

OR = 11,532. dengan kata lain breeding place yang tidak dibersihkan secara teratur memberi 

resiko serangan DBD sampai 11, 5 kali dibandingkan dengan breeding place yang dibersihkan 

dengan teratur. 

Yudhastuti juga menemukan ada hubungan antara jumlah kontainer sebagai breeding 

place dengan keberadaan jentik Aedes (p = 0,004).39 Semakin banyak kontainer semakin 

banyak potensi breeding place. Semakin banyak breeding place semakin potensial untuk 

pertambahan populasi nyamuk dan seterusnya akan menambah resiko terjadinya penyakit 

demam berdarah. 

Perlu disadari bahwa kemungkinan kontak vektor tidak hanya terjadi didalam rumah 

saja tetapi juga dimungkinkan pada saat melakukan aktifitas rutin di luar rumah seperti di 

sekolah, di tempat bekerja, atau ditempat lain seperti tempat umum dan tempat ibadah. 

 

Keberadaan kontainer sangat berperan dalam kepadatan jentik Aedes, karena 

semakin banyak kontainer akan semakin banyak tempat perindukan dan akan semakin padat 

populasi nyamuk Aedes. Semakin padat populasi nyamuk Aedes, maka semakin tinggi pula 

risiko terinfeksi virus DBD dengan waktu penyebaran lebih cepat sehingga jumlah kasus 

penyakit DBD cepat meningkat yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya KLB 
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penyakit DBD. 

6.2.2 Wadah bekas 



 Wadah bekas juga dihubungkan dengan kejadian DBD. Didapatkan bahwa kebanyakan 

responden yang tidak memiliki wadah bekas yang berjumlah 20 orang tidak menderita DBD. 

Sedangkan untuk nilai p didapatkan  0,95. Hal ini berarti tidak ada hubungan antara wadah bekas 

dengan kejadian DBD. Selain itu di dapatkan bahwa nilai Prevalens odds ratio adalah 1,6. 

Dengan Nilai confidence interval 95% adalah  0,4-5,8 yang berarti bahwa wadah bekas bukan 

merupakan factor resiko terhadap kejadian DBD. 

Menurut WHO (1999) upaya pengendalian vektor harus mendorongpenanganan sampah 

yang efektif dan memperhatikan lingkungan dengan meningkatkan aturan dasar mengurangi, 

menggunakan ulang dan daur ulang. Sampah padat, kering seperti kaleng, botol, ember atau 

sejenisnya yang tersebar di sekitar rumah harus dipindahkan dan dikubur di dalam tanah. 

Perlengkapan rumah dan alat perkebunan (ember, mangkok dan alat penyiram) harus disimpan 

terbalik untuk mencegah tertampungnya air hujan (Depkes, RI 2003). Ban mobil bekas 

merupakan tempat perkembangbiakan utama Aedes aegypti di perkotaan sehingga terdapatnya 

ban bekas di sekitar rumah responden juga akan menjadi masalah kesehatan.
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6.2.3 SPAL 

Pada penelitian mencari hubungan antara SPAL ( Saluran Pembuangan Air Limbah) 

dalam rumah dengan kejadian DBD. Didapatkan hasil bahwa responden kebanyakan yang 

memiliki SPAL dalam rumah yang berjumlah 58 orang tidak menderita BDB . Sedangkan untuk 

nilai p didapatkan 0,170. Hal ini berarti tidak ada hubungan antara SPAL dalam rumah dengan 

kejadian DBD. Selain itu di dapatkan bahwa nilai Prevalens Odds Ratio adalah 0,4 dengan Nilai 

confidence Interval 95% adalah  0,1-1,5 yang berarti bahwa SPAL  dalam rumah bukan 

merupakan factor resiko terhadap kejadian DBD. 



Pada penelitian ini juga mencari hubungan antara SPAL ( Saluran Pembuangan Air 

Limbah) di luar rumah dengan kejadian DBD. Didapatkan hasil bahwa responden kebanyakan 

yang memiliki SPAL di luar rumah yang berjumlah 34 orang tidak menderita BDB . Sedangkan 

untuk nilai p didapatkan 0,289. Hal ini berarti tidak ada hubungan antara SPAL dalam rumah 

dengan kejadian DBD. Selain itu di dapatkan bahwa nilai Prevalens Odds Ratio adalah 0,5 

dengan Nilai confidence Interval 95% adalah  0,1-2,0 yang berarti bahwa SPAL di luar  rumah 

bukan merupakan factor resiko terhadap kejadian DBD. 

Dari literature didapatkan bahwa Sarana pembuangan air limbah yang tidak sehat Rumah 

yang membuang air limbahnya di atas tanah terbuka tanpa adanya saluran pembuangan limbah 

akan membuat kondisi lingkungan di sekita rumah menjadi tidak sehat. Akibatnya menjadi kotor, 

becek, menyebarkan bau tidak sedap dan dapat menjadi tempat berkembang biak serangga 

terutama nyamuk. Saluran limbah yang bocor atau pecah menyebabkan air keluar dan 

menggenang serta meresap ke tanah. Bila jarak terlalu dekat dengan sumur maka dapat 

mencemari sumur. Tempat penampungan air limbah yang terbuka menyebabkan nyamuk dapat 

bertelur di tempat tersebut. 

 

6.2.4 Tempat sampah 

Penelitian ini juga mencari hubungan antara tempat sampah dengan kejadian DBD. 

Didapatkan hasil bahwa responden kebanyakan yang memiliki tempat sampah yang berjumlah 

72 orang tidak menderita BDB . Sedangkan untuk nilai p didapatkan 0,748. Hal ini berarti tidak 

ada hubungan antara tempat sampah dengan kejadian DBD. Selain itu di dapatkan bahwa nilai 



Prevalens Odds Ratio adalah 0,8 dengan Nilai confidence Interval 95% adalah  0,1-4,0  yang 

berarti bahwa tempat sampah bukan merupakan factor resiko terhadap kejadian DBD. 

        Keadaan ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Suyasa et.al (2008) yang 

menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara keberadaan tempat sampah di sekitar rumah 

responden dengan keberadaan vektor DBD. Hal ini dikarenakan tempat sampah telah 

mempunyai tutup dan tidak ditemukannya buangan kaleng-kaleng bekas atau gelas plastik yang 

memungkinkan untuk perkembiakan nyamuk Aedes aegypti serta lancarnya proses pengumpulan 

dan pengangkutan sampah dari rumah tangga. Sedangkan tidak adanya hubungan antara 

keberadaan sampah padat dengan keberadaan jentik Aedes aegypti di RW IV Desa Ketitang 

Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali dikarenakan penelitian ini dilakukan pada musim 

kemarau (kering) sehingga tidak terdapat tampungan air hujan pada sampah padat yang 

memungkinkan bagi nyamuk Aedes aegypti untuk bertelur dan berkembangbiak.
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Penelitian yang berhubungan dengan tempat sampah juga dilakukan Farid Setyo Nugroho 

bahwa berdasarkan hasil analisis Fisher’s Exact dengan menggunakan program SPSS 16 

didapatkan bahwa nilai p = 0,504 dan disimpulkan tidak ada hubungan antara sampah dengan 

keberadaan jentik Aedes aegypti di RW IV Desa Ketitang Kecamatan Nogosari Kabupaten 

Boyolali Tahun 2009. Keberadaan sampah padat di RW IV Desa Ketitang Kecamatan Nogosari 

Kabupaten Boyolali yang jumlahnya cukup banyak dan bermacam-macam memang cukup 

berisiko sebagai tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat sampah padat pada 39 (57%) responden dan 

40 ditemukan keberadaan jentik Aedes aegypti pada dua kaleng bekas responden dan 29 (43%) 

responden tidak ditemukan sampah padat sehingga keberadaan jentik Aedes aegypti juga tidak 



ditemukan. Akan tetapi dari hasil analisis statistik menunjukkan bahwa jumlah keberadaan jentik 

Aedes aegypti pada sampah padat belum menunjukkan adanya hubungan yang bermakna.  

6.3 Hubungan Antara Variabel Perilaku Dengan Kejadian DBD 

6.3.1 Kegiatan 3M 

Hubungan antara kegiatan 3M dengan kejadian DBD. Diketahui bahwa kebanyakan 

responden yang tidak melaksanakan 3M yang berjumlah 55 orang itu tidak menderita DBD 

(Demam Berdarah Dengue). Selain itu diperoleh nilai p = 0,028. Hal ini berarti ada hubungan 

antara Kegiatan 3M dengan Kejadian DBD. Disamping itu didapatkan bahwa nilai Prevalens 

odds Ratio adalah 0,2 dengan nilai Confidence Interval 95% adalah  0,1-1,0 yang berarti bahwa 

variable kegiatan 3M bukan merupakan factor resiko  terhadap kejadian DBD. 

Hal ini didukung sesuai dengan hasil penelitian Bambang Yuniarto 14, bahwa juga 

terdapat hubungan antara kecenderungan house index (HI) dan container index (CI) sebelum dan 

sesudah uji coba peran serta masyarakat dalam upaya PSN. Dari hasil penelitian didapatkan HI 

sebesar 18,6 %, BI (bruteau index) sebesar 22,34% dimana termasuk dalam density figure 4 serta 

ABJ 81,38 % yang mana masih dibawah target ideal . Pada PSN 3M plus yang buruk, akan 

beresiko 8,13 x lebih besar untuk terkena DBD
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6.3.2 Penggunaan abate 

Penggunaan abate juga dihubungkan dengan kejadian DBD. Didapatkan bahwa 

kebanyakan responden yang tidak menggunakan abate yang berjumlah 26 orang tidak menderita 



DBD. Sedangkan untuk nilai p didapatkan 0,657. Hal ini berarti tidak ada hubungan antara 

penggunaan abate dengan kejadian DBD. Selain itu di dapatkan bahwa nilai Prevalens odds ratio 

adalah 0,7. Dengan Nilai confidence interval 95% adalah  0,2-3,0 yang berarti bahwa 

penggunaan abate bukan merupakan factor resiko  terhadap kejadian DBD. 

 

 

6.3.3 Penggunaan obat nyamuk 

Hubungan antara penggunaan obat nyamuk dengan kejadian DBD. Didapatkan hasil 

bahwa responden kebanyakan yang menggunakan obat nyamuk yang berjumlah 64 orang tidak 

menderita BDB . Sedangkan untuk nilai p didapatkan 0,627. Hal ini berarti tidak ada hubungan 

antara penggunaan abate dengan kejadian DBD. Selain itu di dapatkan bahwa nilai Prevalens 

Odds Ratio adalah 1,5 dengan Nilai confidence Interval 95% adalah  0,3-7,4 yang berarti bahwa 

obat nyamuk bukan merupakan factor resiko  terhadap kejadian DBD. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Margo Utomo tahun 2008. 

Pemakaian obat nyamuk oleh rensponden bervariasi. Pada kelompok responden yang kurang 

baik dalam pemakaian obat nyamuk, 26,3% ada kejadian DBD dalam keluarganya dan 73,7% 

tidak terjadi kasus DBD dalam keluarga. Pada kelompok responden yang memakai obat nyamuk 

dengan baik, fenomenanya sedikit berbeda, yaitu 35,0% ada kejadian DBD dan 65,0% tidak ada 

kejadian DBD dalam keluarga mereka. Diantara kedua kelompok tersebut hanya ada sedikit 

perberbedaan, dan hasil uji statistik Chi Square menunjukkan nilai X
2
 = 0,204, dan p=0,651. 

Artinya, tidak ada hubungan yang signifikan antara kualitas pemakaian repellent dengan kejadian 

DBD. 



  

Tidak ada hubungan yang signifikan antara pemakaian obat nyamuk dengan kejadian 

DBD. Hal ini secara logis dapat dijelaskan bahwa 74% responden termasuk kategori kurang baik 

dalam pemakaian obat nyamuk, khususnya dalam upaya pencegahan DBD. Dalam penelitian ini 

terungkap bahwa tidak semua ruangan rumah diberi obat nyamuk, dan waktu pemakaian 

terutama malam hari. Cara ini kurang tepat untuk tujuan pengendalian vektor DBD karena Aedes 

spp beraktifitas pada siang hari.
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6.3.4 Pelaksanaan fogging 

Hubungan antara pelaksanaan fogging dengan kejadian DBD. Didapatkan hasil bahwa 

responden kebanyakan yang melaksanakan fogging yang berjumlah 39 orang tidak menderita 

BDB . Sedangkan untuk nilai p didapatkan 0,04. Hal ini berarti ada hubungan antara fogging 

dengan kejadian DBD. Selain itu di dapatkan bahwa nilai Prevalens Odds Ratio adalah 0,2 

dengan Nilai confidence Interval 95% adalah  0,04-2,0 yang berarti bahwa fogging bukan 

merupakan factor resiko  terhadap kejadian DBD. 

 

 

 



 

 

 



        Keadaan ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Suyasa et.al (2008) yang 

menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara keberadaan tempat sampah di sekitar rumah 

responden dengan keberadaan vektor DBD. Hal ini dikarenakan tempat sampah telah 

mempunyai tutup dan tidak ditemukannya buangan kaleng-kaleng bekas atau gelas plastik yang 

memungkinkan untuk perkembiakan nyamuk Aedes aegypti serta lancarnya proses pengumpulan 

dan pengangkutan sampah dari rumah tangga. Sedangkan tidak adanya hubungan antara 

keberadaan sampah padat dengan keberadaan jentik Aedes aegypti di RW IV Desa Ketitang 

Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali dikarenakan penelitian ini dilakukan pada musim 

kemarau (kering) sehingga tidak terdapat tampungan air hujan pada sampah padat yang 

memungkinkan bagi nyamuk Aedes aegypti untuk bertelur dan berkembangbiak.
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KUESIONER PENELITIAN 

PERANAN  FAKTOR LINGKUNGAN DAN PRILAKU TERHADAP 

ANGKA KEJADIAN KASUS DEMAN BERDARAH DENGUE DI 

KECAMATAN MAMAJANG KOTA MAKASSAR 

 

I. IDENTITAS RESPONDEN 

1. No. Register    : 

2. Status dalam keluaraga   : 1. Kepala Rumah Tangga 

      2. Ibu Rumah  Tangga 

      3. Anak 

      4. Orang Dewasa Lain 

3.Lama Tinggal   :  1. . ≥  1 Tahun.      2. < 1 

Tahun 

4. Jenis Kelamin    : 1. Laki-laki   2. 

Perempuan 

5. Umur     :       Thn. 

6. Pendidikan Terakhir   : 1. S3  2. S2 

 3. S1 

       4. SMA 5.SMP 

 6. SD   

7. Pekerjaan     : 1. PNS/POLISI/TNI  

         2. 

WIRASWASTA         

  3. PETANI        

    4.IRT       

      5. TIDAK  BEKERJA 

8. Alamat     : 

Jln……………………NO:.....RT….. /RW ….. 

II. PERTANYAAN 

A. Kejadian DBD 

1. Apakah anda atau anggota keluarga Anda pernah terkena penyakit DBD? 

a. YA                           b. Tidak  

 

2. Jika YA, kapan ?  a. [ ] Bulan Terakhir b.[ ] Tahun Terakhir 

3.Siapakah  Anggota keluarga yang pernah terkena penyakit DBD ? 

a.  Ayah 

b. Ibu 

c. Anak 

d. Keluarga lain 

4.Dimanakah di periksa/dirawat  Pada saat sakit? 

a. Rumah Sakit 

b. Puskesmas 

c. Klinik 

d. Rumah  



 

B. Pengetahuan Responden Tentang DBD 

 

1. DBD adalah penyakit yang disebabkan akibat gigitan nyamuk Aedes Aegypti ? 

a. Benar    b. Salah 

2. Beberapa tanda-tanda penyakit DBD : Nyeri otot dan sendi, bintik kemerahan.  

a. Benar    b. Salah 

4. Penyakit DBD bisa menular. 

a. Benar    b. Salah 

5. Bak mandi, drum, ember,  kaleng bekas,vas bunga, tempat sampah dapat 

menjadi tempat berkembangbiaknya nyamuk DBD. 

a. Benar    b. Salah 

6. Nyamuk DBD hinggap dan istirahat pada tempat yang gelap, genangan air yang 

tidak berhubungan dengan tanah, dan pada pakaian yang bergantungan. 

  a. Benar    b. Salah 

7.  3M (Menguras, Menutup, Mengubur) adalah upaya pemberantasan naymuk 

aedes aegypti. 

  a. Benar    b. Salah 

8.Abatesasi dilakukan untuk membunuh jentik nyamuk aedes aegypti. 

a. Benar    b. Salah 

9. Bubuk Abate efektif setiap 3 bulan. 

a. Benar    b. Salah 

10. Foging adalah salah satu program pemerintah untuk memberantas nyamuk 

aedes aegypti. 

a. Benar    b. Salah 

11. Foging efektif dilakukan dalam II siklus dengan interval satu minggu. 

  a. Benar    b. Salah 

  

C. Keberadaan Kontainer air bersih/ tempat penampungan air bersih 

1. Apakah anda menampung air untuk keperluan sehari-hari ? 

a. YA     b. Tidak  

2. jika YA, jenis penampungan apa saja  yang anda sering gunakan ? 

 

Tulis:    a.Drum  b.Bak mandi  c. Gentong    c. Ember    d. 

Tempat lain 
 

D. kegiatan 3M  

1. Apakah di rumah Anda biasa menguras bak mandi/WC, atau tempat 

penampungan air yang lain? 

 a. YA    b. Tidak  

2. . Bila iya, berapa kali Anda menguras bak mandi dalam satu minggu? 



a. > 1 minggu 1 kali  b. 1-2 kali dalam 1 minggu 

3.  Apakah terdapat tutup pada tempat penampungan air Anda? 

 a. YA    b. Tidak  

4. Apakah setelah selesai menggunakan tempat penampungan air biasanya ditutup 

kembali secara benar (tertutup rapat)? 

 a. YA    b. Tidak  

5.Apakah di sekitar rumah anda ada kaleng-kaleng bekas, ban bekas ,vas bunga 

atau sejenisnya yang lainnya yang dapat menampung air pada musim hujan? 

   a. YA    b. Tidak 

6. Jika YA, apakah anda rutin menguburnya? 

   a. YA    b. Tidak 

 

E. Penggunaan  Abate 

1. Apakah  anda  pernah menggunakan  Abate  untuk  pencegahan  

perkembangbiakan  nyamuk aedes aegypti ? 

 a. YA    b. Tidak  

2. Jika Ya, kapan anda terakhir menggunakan ? 

 

Tulis:  a.  2 Minggu Terakhir  b. 1 Bulan Terakhir 

  

F. Kebiasaan menggunakan Obat nyamuk 

1. Apakah dalam anggota keluarga anda sering mengunakan abat/anti naymuk? 

    a. YA    b. Tidak 

 

2. Jika Ya, jenis obat/anti nyamuk apa yg sering di gunakan ? 

Tulis:  a. Cairan/krim   b. Bakar  c. Semprot 

 

3. Jika Ya, anggota keluarga anda sering  menggunakan  pada  saat  kapan? 

   a. Siang hari   b. Malam hari 

 

G. Pelaksanaan  Fogging/ penyemprotan 

1. Apakah  pernah di lakukan  fogging  di daerah  sekitar  rumah  anda? 

a. YA    b. Tidak 

 

2. Jika Ya. Kapan terakhir di lakukan? 

Tulis :   a.Bulan Terakhir  b. 3 Bulan Terakhir   c. 1 

Tahun Terakhir 

 

H. Tempat sampah 

1. Apakah di rumah anda terdapat tempat penampungan sampah sementara? 

a. YA    b. Tidak 

  



2. Jika Ya . dimana :   a. Di Dalam Rumah/ Dapur  b. Di 

Luar Rumah 

3. Apakah  tempat sampah yang ada dirmah anda terbuka ? 

a. YA    b. Tidak 
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