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PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

            Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu penyakit 

menular yang sampai saat ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di 

Indonesia. Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) disebabkan virus dan 

ditularkan lewat nyamuk merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat 

yang cenderung semakin luas penyebarannya sejalan dengan meningkatnya 

mobilitas kepadatan penduduk. Kejadian Demam Berdarah Dengue di Indonesia 

masih tinggi. Indonesia mempunyai risiko besar untuk terjangkit penyakit demam 

berdarah dengue karena virus dengue dan nyamuk penularnya yaitu Aedes aegypti 

yang hidup digenangan air bersih di sekitar rumah. Penyakit ini terus menyebar 

dengan cepat diantara masyarakat karena vektornya tersedia, yaitu Aedes aegypti 

dan masyarakat sama sekali tidak mempunyai kekebalan terhadapnya. Penyakit 

yang terus ada disetiap tahunnya dan dapat dikatakan sebagai penyakit endemis. 

Penyakit DBD merupakan penyakit tahunan yang fluktuasinya  meningkat pada 

musim penghujan. Dimana setiap tahunnya jumlah DBD cenderung meningkat. 

Peningkatan kasus DBD di Indonesia kemungkinan disebabkan oleh perpindahan 

penduduk yang tinggi, perubahan iklim serta perubahan kepadatan dan distribusi 

penduduk di suatu wilayah. Kondisi ini menyebabkan wilayah tersebut padat dan 

sempit yang pada akhirnya mempunyai sanitasi lingkungan yang buruk. 

Perubahan iklim menyebabkan perubahan curah hujan, suhu, kelembapan dan 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS FAKTOR PERILAKU..... HIKMAWAN SURYANTO



2 
 

                        
 

arah udara sehingga mempunyai efek pada ekosistem daratan dan lautan serta 

berpengaruh bagi kesehatan terutama perkembangbiakan vektor penyakit seperti 

nyamuk aedes, malaria, dan lainnya (Mc Michael, 2006).   

 Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus 

yang termasuk Arbovirus dengan ditandai demam tinggi mendadak tanpa sebab 

yang jelas, berlangsung terus menerus selama 2-7 hari, manifestasi perdarahan 

(peteke, purpura, perdarahan konjungtiva, epistaksis, perdarahan mukosa, 

perdarahan gusi, hematemesis, melena, hematuri) termasuk uji tourniquet (Rumple 

Leede) positif, trombositopeni (jumlah trombosit < 100.000/l, hemakonsentrasi 

(peningkatan hemokrotit > 20%) disertai atau tanpa pembesaran hati 

(Kementerian Kesehatan RI, 2005). Di Indonesia DBD ditemukan pertamakali di 

Surabaya tahun 1968.  Penyakit DBD umumnya mempunyai perjalanan yang 

sangat cepat dan sering banyak pasien yang meninggal karena terlambat 

mendapatkan penanganan. Oleh karena itu perlu adanya penanganan yang cepat 

bila mendapati gejala demam berdarah dengue agar segera mendapat pertolongan 

medis. 

 Upaya dalam pengendalian DBD sudah dilakukan oleh pemerintah, namun 

setiap tahunnya jumlah DBD terus meingkat. Pengendalian vektor melalui 

surveilans vektor diatur dalam Kepmenkes RI No. 581 tahun 1992 tentang 

pemberantasan penyakit demam berdarah dengue yang berisi kegiatan 

pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dilakukan secara periodik oleh masyarakat 

yang dikoordinir oleh RT/RW dalam bentuk PSN dengan pesan inti 3M Plus. 

Upaya yang dilakukan pemerintah tidak lain untuk mencegah dan mengurangi 
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kejadian DBD. Diharapkan masyarakat mendukung program ini dengan berperan 

aktif serta mau melakukan petunjuk dalam pesan 3M Plus tersebut. Pemerintah 

juga tidak boleh tinggal diam dan harus aktif mendorong masyarakat agar supaya 

program tersebut dapat berjalan dengan lancar.   

 Di Provinsi Jawa Timur, DBD merupakan masalah kesehatan masyarakat dan 

endemis di hampir seluruh wilayah kota/kabupaten di Jawa Timur. Setiap tahun di 

wilayah Jawa Timur selalu terjadi kejadian luar biasa DBD. Pada tahun 2010, 

kejadian DBD di Jawa Timur mencapai 25.762 kasus dengan angka kematian 

sebesar 230 jiwa, lalu tahun berikutnya yaitu 2011 terjadi penurunan tajam 

mencapai 5.374 kasus dengan angka kematian 65 jiwa. Kemudian tahun 2012 

terjadi peningkatan kasus, yaitu sebesar 8.266 kasus dengan angka kematian 

mencapai 119 jiwa. Tahun 2013 meningkat tajam menjadi 14.936 kasus, lalu 2014 

menurun kembali menjadi 8.906 kasus (Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur, 

2014). Salah satu wilayah di Jawa Timur yang setiap tahun terjadi kejadian luar 

biasa DBD adalah Kabupaten Probolinggo. 

 Kabupaten Probolinggo adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi 

Jawa Timur. Kabupaten Probolinggo terdiri dari 24 kecamatan, diantaranya 

adalah Kecamatan Dringu yang letaknya berdekatan dengan laut. Wilayah 

Kecamatan Dringu terdiri dari 14 desa. Merupakan letak yang strategis karena 

terletak di jalur pantai utara dan berbatasan langsung dengan wilayah Kota 

Probolinggo.  

 Kasus demam berdarah dengue di wilayah Kabupaten Probolinggo 

merupakan penyakit yang setiap tahunnya ada. Dalam tingkat Provinsi Jawa 
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Timur, Kabupaten Probolinggo tahun 2013 menempati urutan 29 dari 38 

kota/kabupaten tingkat kejadian demam berdarahnya (Dinas Kesehatan Kabupaten 

Probolinggo, 2014). Di Kecamatan Dringu sendiri setiap tahunnya selalu terjadi 

kejadian DBD. Kecamatan Dringu telah menjadi salah satu daerah yang endemis 

DBD. Setiap tahun di Kecamatan Dringu terjadi peningkatan jumlah kasus DBD. 

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, Kecamatan Dringu selalu masuk 10 besar 

daerah dengan jumlah DBD terbanyak dari 24 kecamatan di Kabupaten 

Probolinggo. Tahun 2012 sempat menempati urutan ke-4 dan tahun berikutnya 

peringkat tersebut dapat turun ke posisi ke-6, namun ditahun 2014 naik menjadi 

urutan ke-5. Pada tahun 2010, 2 penderita DBD meninggal dunia. Setelah itu 

sampai tahun 2014 tidak ada kejadian sampai meninggal dunia. Keadaan ini tentu 

saja menimbulkan pertanyaan mengapa dapat terjadi penyakit demam berdarah 

dengue  di wilayah Kecamatan Dringu.  

1.2 Identifikasi Masalah 

Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang 

setiap tahun terjadi kejadian luar biasa DBD. Ini merupakan masalah kesehatan 

masyarakat yang harus diperhatikan secara serius mengingat kejadian DBD di 

Kabupaten Probolinggo setiap tahunnya mengalami peningkatan dan sempat 

terjadi KLB. Salah satu daerah di Kabupaten Probolinggo yang menjadi perhatian 

adalah Kecamatan Dringu. Kasus DBD di Kecamatan Dringu setiap tahunnya 

selalu terjadi dan jumlahnya meningkat. Menurut keterangan dari pegawai 

Puskesmas Dringu, di Kecamatan Dringu setiap bulan ada saja kasus DBD 

walaupun bukan musim penghujan. Kecamatan Dringu pada tahun 2012 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS FAKTOR PERILAKU..... HIKMAWAN SURYANTO



5 
 

                        
 

menempati urutan ke-4 dalam kejadian kasus DBD. Lalu pada tahun 2013 turun 

menjadi peringkat ke-6, namun kejadiannya meningkat. Pada tahun 2014 ini 

Kecamatan Dringu menempati urutan ke-5 terjadinya kasus DBD di Kabupaten 

Probolinggo setelah Kecamatan Sumberasih diposisi pertama lalu secara 

berurutan Kecamatan Tongas, Paiton dan Leces (Seksi Pengendalian Penyakit 

Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, 2014). Berikut jumlah kasus DBD di 

Kecamatan Dringu: 

Tabel 1.1 Jumlah Kasus DBD di Kecamatan Dringu 

No Tahun Jumlah Kasus 

1. 2012 4 Kasus 

2. 2013 10 Kasus 

3. 2014 16 Kasus 

(Sumber: Puskesmas Dringu, 2014) 

Dari data tersebut dapat dilihat bahwasannya Kecamatan Dringu merupakan 

salah satu Kecamatan yang endemis DBD. Dimana setiap tahunnya masih 

ditemukan kasus DBD. Dari data selama tiga tahun, terjadi peningkatan jumlah 

kasus DBD di Kecamatan Dringu. Pada tahun 2013 ditemukan 10 kasus yang 

tahun sebelumnya hanya 4 kasus. Lalu tahun 2014 meningkat kembali menjadi 16 

kasus. Penelitian ini ingin menganalisis faktor perilaku, lingkungan, dan 

pelayanan kesehatan dengan kejadian DBD di Kecamatan Dringu Kabupaten 

Probolinggo.  

Dari faktor perilaku yaitu seberapa besar tingkat pengetahuan masyarakat 

Kecamatan Dringu mengenai demam berdarah dengue seperti penularan, gejala, 

tanda serta pencegahan dari demam berdarah dengue. Pengetahuan mengenai 

DBD sangat diperlukan mengingat DBD harus segera diatasi. Lalu sikap 
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masyarakat mengenai pemberantasan sarang nyamuk Aedes aegypti. Terjadinya 

kasus DBD disuatu wilayah tidak terlepas dari sikap masyarakat tentang 

kepeduliannya dengan lingkungan sekitarnya. Nyamuk Aedes aegypti senang 

bersarang di genangan air bersih, sehingga masyarakat harus mengetahui hal 

tersebut. Di Kecamatan Dringu sendiri jarang diadakan kerja bakti masal. 

Selanjutnya tindakan dari warga masyarakat Kecamatan Dringu dalam mencegah 

terjadinya DBD seperti menguras tempat penampungan air. Menguras tempat 

penampungan air merupakan salah satu tindakan memberantas sarang nyamuk 

yang dapat mencegah terjadinya penyakit DBD. Mencegah lebih baik dari pada 

mengobati. Pencegahan DBD dapat dilakukan dengan 3 M Plus yang telah 

disosialisasikan oleh puskesmas maupun pelayanan kesehatan lainnya.  

Selain perilaku, lingkungan juga mempengaruhi terjadinya penyakit DBD. 

Lingkungan fisik, biologis, dan sosial ekonomi budaya menjadi perhatian dalam 

penelitian ini. Lingkungan merupakan faktor yang sering sekali dianggap sebagai 

penyebab utama terjadinya DBD karena nyamuk Aedes aegypti yang merupakan 

vektor dari penularan DBD hidup dan berkembang biak di lingkungan tempat 

tinggal manusia.  

Pelayanan kesehatan untuk menangani demam berdarah dengue di 

Kecamatan Dringu juga menjadi perhatian dalam penelitian. Lengkapnya fasilitas 

serta pelayanan yang tepat kepada pasien DBD merupakan hal yang penting agar 

supaya pasien DBD dapat segera mendapatkan pertolongan medis. Selain fasilitas 

pelayanan kesehatan DBD, adanya juru pemantau jentik (Jumantik) juga penting 

untuk menekan angka kejadian DBD karena kontainer atau tempat penampungan 
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air milik warga dipantau dari keberadaan jentik-jentik nyamuk sehingga rantai 

perkembangbiakan nyamuk bisa ditekan. 

1.3  Rumusan Masalah dan Batasan Penelitian 

1.3.1 Rumusan masalah  

      Bagaimana analisis faktor perilaku, lingkungan, dan pelayanan kesehatan yang 

mempengaruhi kejadian demam berdarah dengue di Kecamatan Dringu 

Kabupaten Probolinggo?                                

1.3.2   Batasan penelitian 

      Penelitian ini dibatasi hanya menganalisis faktor perilaku, lingkungan, dan 

pelayanan kesehatan dengan kejadian demam berdarah di Kecamatan Dringu 

Kabupaten Probolinggo.  

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan umum 

Menganalisis faktor perilaku, lingkungan, dan pelayanan kesehatan dengan 

kejadian demam berdarah dengue di Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo 

1.4.2 Tujuan khusus  

1. Mengidentifikasi faktor perilaku masyarakat yaitu pengetahuan, sikap,  

dan tindakan mengenai DBD 

2. Mengidentifikasi faktor lingkungan yaitu lingkungan fisik (jarak antar 

rumah, ventilasi dan kontainer), lingkungan biologi (keberadaan jentik),  
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dan lingkungan sosial ekonomi budaya (pendapatan masyarakat dan 

kebiasaan tidur pagi sampai siang) 

3. Mengidentifikasi pelayanan kesehatan yaitu adanya juru pemantau jentik 

dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk penanganan demam berdarah 

dengue di Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo 

4. Mengidentifikasi kejadian demam berdarah dengue di Kecamatan Dringu 

5. Menganalisis faktor perilaku, lingkungan dan pelayanan kesehatan yang 

berhubungan dengan kejadian demam berdarah pada masyarakat 

Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo   

1.4.3 Manfaat penelitian 

        1. Bagi Peneliti 

      Penelitian ini dilakukan agar peneliti dapat menambah pengetahuan dan  

pengalaman serta mengaplikasikan ilmu kesehatan lingkungan yang telah 

didapat dari kuliah untuk dipergunakan dalam kehidupan bermasyarakat. 

        2. Bagi Instansi  Terkait 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan 

kepada pihak terkait dalam pengambilan kebijakan serta mengatasi 

permasalahan DBD di wilayah Kecamatan Dringu Kabupaten 

Probolinggo.    

3. Bagi Peneliti Lain 

Menambah pengetahuan serta referensi apabila ingin meneliti dan 

mengembangkan penelitian serupa dengan menambah variabel yang 
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diteliti, seperti faktor genetik, curah hujan, angka bebas jentik, dan letak 

geografis. 

1.5 Orisinalitas 

Penelitian berjudul “Analisis Faktor Perilaku, Lingkungan, dan Pelayanan 

Kesehatan dengan Kejadian Demam Berdarah Dengue di Kecamatan Dringu 

Kabupaten Probolinggo” belum pernah dilakukan sebelumnya. Namun terdapat 

penelitian serupa yaitu sebagai berikut: 

       Tabel 1.2 Orisinalitas 
No. Nama Universitas/ 

Judul/Tahun 

Analisis 

Data 

Hasil Perbedaan 

1. Dwi 
Rahmawati 

Universitas 
Airlangga/Hubun
gan Kondisi 
Sanitasi 
Lingkungan 
Rumah, Perlaku 
dengan 
Keberadaan 
Jentik Nyamuk 
Aedes aegypti 

yang 
menyebabkan 
kejadian DBD di 
Kelurahan 
Sidotopo Wetan, 
Kecamatan 
Kenjeran, Kota 
Surabaya/2013 

Uji Chi 

Square 
Tidak ada 
hubungan 
antara 
pengetahuan, 
sikap, kondisi 
sanitasi 
lingkungan 
rumah dengan 
keberadaan 
jentik nyamuk 
Aedes aegypti 
yang 
mengakibatkan 
demam 
berdarah 
dengue 

Variabel yang 
ditelitu berbeda 
dengan skripsi ini  
adalah kondisi 
sanitasi 
lingkungan rumah 

2. Nur’aini Universitas 
Airlangga/Hubun
gan Perilaku 
Masyarakat dan 
Faktor 
Lingkungan 
dengan 
Keberadaan 
Jentik Aedes 

aegypti di 
Wilayah Kerja  

Uji Chi 

Square 

Tidak ada 
hubungan 
antara 
pengetahuan, 
sikap, kondisi 
sanitasi 
lingkungan 
rumah dengan 
keberadaan 
jentik nyamuk 
Aedes aegypti.  

Variabel yang 
diteliti  adalah 
berbeda dengan 
skripsi ini adalah 
akses air bersih, 
lahan kosong, dan 
pembuangan 
sampah 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS FAKTOR PERILAKU..... HIKMAWAN SURYANTO



10 
 

                        
 

    Lanjutan Tabel 1.2 Orisinalitas 

No. Nama Universitas/ 

Judul/Tahun 

Analisis 

Data 

Hasil Perbedaan 

  Puskesmas 
Mamburungan, 
Kota Tarakan, 
Kaltim/2012 

   

3. Zainal 
Arifin 

Universitas 
Airlangga/ 
Hubungan 
Lingkungan Fisik, 
Kontainer, dan 
Perilaku 
Masyarakat 
dengan Kejadian 
Demam Berdarah 
Dengue di 
Kelurahan 
Sidokare 
Kabupaten 
Sidoarjo/ 2012 

Uji Chi 

Square 
Ada hubungan 
antara 
lingkungan 
fisik, container 
dan perilaku 
masyarakat 
dengan 
kejadian DBD 
di Kelurahan 
Sidokare 
Kabupaten 
Sidoarjo 

Variabel yang 
diteliti untuk 
lingkungan hanya 
lingkungan fisik. 
Lingkungan biologi 
dan sosial tidak 
diteliti 

4. Agustin 
Candra 
Dhewi 

Universitas 
Airlangga/ 
Hubungan 
Sanitasi 
Lingkungan 
Rumah dengan 
Kejadian Demam 
Berdarah Dengue 
di Wilayah Kerja 
Puskesmas 
Parang Kabupaten 
Magetan Jawa 
Timur /2012 

Analitik Terdapat 
hubungan 
dengan 
kejadian 
demam 
berdarah 
dengue dengan 
tempat 
penampungan 
air, tingkat 
pendidikan, 
pengetahuan 
dan tindakan 

Variabel yang 
diteliti berbeda, 
yaitu tempat 
penampungan 
sampah, tempat 
pembuangan 
limbah, 
pencahayaan, 
kelembaban, dan 
suhu   

5. Eka 
Muliati 

Universitas 
Diponegoro/Hubu
ngan Faktor 
Lingkungan 
dengan Kejadian 
Demam Berdarah 
Dengue di 
Kecamatan Tegal 
Selatan Kota 
Tegal/2010 

Case 

Control 

Terdapat 
hubungan 
antara faktor 
lingkungan 
dengan 
kejadian 
demam 
berdarah 
dengue di Kota 
Tegal 

Variabel yang 
diteliti  berbeda, 
yaitu suhu, 
kelembaban dan 
pemakaian anti 
nyamuk. 
Sedangkan faktor 
lingkungan sosial 
dan pelayanan 
kesehatan tidak 
diteliti  
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  Lanjutan Tabel 1.2 Orisinalitas 

No. Nama Universitas/ 

Judul/Tahun 

Analisis 

Data 

Hasil Perbedaan 

6. Anton 
Sitio 

Universitas 
Diponegoro/Hubu
ngan Perilaku 
Tentang 
Pemberantasan 
Sarang Nyamuk 
dan Kebiasaan 
Keluarga dengan 
Kejadian Demam 
Berdarah Dengue 
di Kecamatan 
Medan 
Perjuangan Kota 
Medan/2008 

Case 

Control 

Terdapat 
hubungan 
antara perilaku 
tentang 
pemberantasan 
sarang nyamuk 
dan kebiasaan 
keluarga 
dengan 
kejadian 
demam 
berdarah 
dengue di 
Kecamatan 
Medan 
Perjuangan 
Kota Medan 

Variabel yang 
diteliti berbeda, 
yaitu 
pemberantasan 
sarang nyamuk 
serta kebiasaan 
keluarga 
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