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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sehat menurut WHO adalah suatu keadaan kondisi fisik, mental, dan 

kesejahteraan sosial yang merupakan satu kesatuan dan bukan hanya bebas 

dari penyakit atau kecacatan. Sehat jasmani atau fisik merupakan komponen 

yang penting dalam arti sehat seutuhnya. Kesehatan manusia sangat 

bergantung pada interaksi antara manusia dengan aktivitasnya di lingkungan 

baik fisik, kimia, maupun biologi.  

Malaria masih menjadi permasalahan utama di lingkup global pada 

bidang kesehatan. Untuk negara beriklim tropis seperti Indonesia, malaria 

masih bersifat endemis. Delapan fokus pembangunan kesehatan di Indonesia 

pada tahun 2010-2014 salah satunya adalah pengendalian penyakit tidak 

menular dan diikuti dengan penyehatan lingkungan (Kemenkes, 2011).  

Malaria merupakan salah satu dari target MDGs (Milenium 

Development Goals) dengan capaian menghentikan penyebaran dan 

mengurangi kejadian insiden malaria pada tahun 2015 dilihat dari penurunan 

angka kesakitan dan kematian akibat malaria. Program Malaria Global 

menyatakan bahwa malaria adalah penyakit yang harus selalu dilakukan 

pengamatan, pemantauan, dan evaluasi serta penanganan dengan kebijakan 

yang tepat (Harijanto, dkk, 2011). 
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Pada tahun 2010, WHO menyatakan secara global bisa diestimasikan 

bahwa kematian akibat malaria ada 655.000 kasus di seluruh dunia. Pada 

tahun 2013, angka kasus kematian yang diakibatkan malaria dapat dikatakan 

mengalami penurunan, namun masih di angka 584.000 kasus kematian di 

seluruh dunia, dengan estimasi 90% berada di kawasan Afrika dan 78% kasus 

kematian anak balita (WHO, 2014). 

Angka risiko penduduk terserang malaria di kawasan Asia Tenggara 

sebesar 1,4 miliar dan 10 negara di Asia mempunyai risiko tinggi yaitu Korea 

Selatan, Nepal, Myanmar, India, Indonesia, Bangladesh, Sri Lanka, Thailand, 

Butan, dan Timor Leste dengan proporsi tertinggi dicapai oleh negara India 

58%, Myanmar 22%, dan Indonesia 16% (WHO, 2013). 

Setiap tahunnya terdapat 15juta kasus malaria dengan 38.000 kematian 

di Indonesia. AMI (Annual Malaria Incidence) secara nasional adalah 2,9% 

dengan 3 provinsi yang memiliki AMI tinggi yaitu Papua Barat dengan 

26,1%, Papua 18,4% dan NTT 14,9% (Depkes, 2009). Pada tahun 2014, WHO 

mengkonfirmasi kasus malaria di Indonesia pada tahun 2013 sebesar 343.527 

dengan kasus kematian malaria 45 kasus.  

Insiden malaria pada penduduk di Indonesia tahun 2007 sebesar 2,9% 

dan pada tahun 2013 sebesar 1,9%. Untuk prevalensi malaria di Indonesia 

tahun 2013 sebesar 6,0% dengan lima provinsi yang mempunyai insiden 

prevalensi malaria tertinggi yaitu Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, 

Sulawesi Tengah, dan Maluku. Dari 33 provinsi yang ada di Indonesia, 15 
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diantaranya mempunyai prevalensi malaria di atas angka nasional (Riskesdas, 

2013). 

Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 mendapatkan sertifikat eliminasi 

malaria untuk  34 kabupaten/kota dari total 200 kabupaten/kota di Indonesia. 

Namun terdapat lima kabupaten/kota di Jawa Timur yang belum mendapatkan 

sertifikat eliminasi tersebut yaitu Madiun, Pacitan, Trenggalek, dan 

Banyuwangi. Tahun 2013, peringkat tertinggi penderita malaria di Jawa Timur 

diduduki oleh Trenggalek dengan 155 orang, selanjutnya Kabupaten Malang 

dengan 134 orang dan Kabupaten Banyuwangi 130 orang (Dinkes Jatim, 

2014). 

Kasus malaria di Kabupaten Trenggalek sebagian besar merupakan 

malaria impor (bukan berasal dari daerah itu sendiri).  Terdapat 83 kasus 

malaria impor dari total 89 kasus di Kabupaten Trenggalek (Dinkes 

Trenggalek, 2015).    

Malaria merupakan penyakit tropik yang sampai sekarang masih 

tersebar luas di daerah tropis maupun subtropis yang disebabkan oleh parasit 

plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles (Prabowo, 

2008). Menurut HL.Blum faktor lingkungan juga memegang peranan utama 

yang mempengaruhi kesehatan selain perilaku, keturunan, dan pelayanan 

kesehatan. Lingkungan fisik, kimia, biologis dan sosial budaya masyarakat 

merupakan faktor yang mempengaruhi penyebaran penyakit malaria.  

Peningkatan penularan malaria sangat terkait dengan iklim balik musin 

hujan maupun musim kemarau. Pergantian musim akan berpengaruh baik 
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secara langsung maupun tidak terhadap vektor pembawa penyakit. Pergantian 

iklim seperti suhu, kelembapan, curah hujan, cahaya dan kecepatan angin 

dapat berdampak pada siklus hidup dari nyamuk Anopheles yang berperan 

sebagai Host Definitive penyakit malaria. Lingkungan sosial budaya juga 

dapat berperan sebagai sarana penularan malaria di masyarakat. 

Oleh karena itu perlu dilakukan kajian tentang gambaran lingkungan 

pada rumah terhadap kejadian malaria indigenous untuk mencegah terjadinya 

penularan lokal.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Wilayah Kabupaten Trenggalek terdiri dari daerah pantai dan 

pegunungan. Wilayah selatan Kabupaten Trenggalek berbatasan dengan 

Samudra Hindia, sedangkan barat laut berbatasan dengan pegunungan 

Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Ponorogo.  

Data Dinas Kesehatan Trenggalek tahun 2013 menemukan 155 kasus 

malaria di Kabupaten Trenggalek dengan kasus tertinggi berada di Puskesmas 

Pandean dengan 52 kasus. Pada tahun 2010 Puskesmas Pandean memiliki 

kasus malaria 48, tahun 2011 meningkat tajam menjadi 72 kasus, tahun 2012 

menurun menjadi 46 kasus, tahun 2013 meningkat kembali menjadi 52 kasus, 

dan pada tahun 2014 didapatkan 26 kasus malaria.  

Sebagian besar kasus malaria di Kabupaten Trenggalek merupakan 

kasus impor yang berasal dari daerah luar jawa. Sebagian besar laki-laki di 

daerah penelitian bermata pencaharian sebagai petani di hutan di daerah luar 
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jawa yang endemis malaria seperti daerah Kalimantan Timur, Kalimantan 

Tengah, Kalimantan Selatan serta Pulau Sumatera. Riwayat asal malaria 

impor 96% berasal dari Kalimantan dan 4% lain berasal dari Sumatera. Pada 

tahun 2011 ditemukan kasus malaria indigenous pada anggota keluarga 

penderita malaria impor pada wilayah kerja Puskesmas Pandean Kecamatan 

Dongko 

 

1.3 Rumusan Masalah 

 Bagaimana gambaran lingkungan perumahan sekitar rumah penderita 

malaria impor serta risikonya terhadap penularan malaria di wilayah kerja 

Puskemas Pandean Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek? 

 

1.4 Tujuan  

1.4.1 Tujuan Umum 

 Mendeskripsikan lingkungan perumahan sekitar rumah penderita 

malaria impor serta risikonya terhadap penularan malaria di wilayah kerja 

Puskesmas Pandean Kecamatan Dongko Kabupaten Trengggalek 

1.4.2 Tujuan Khusus 

a. Mengetahui karakteristik responden meliputi umur, jenis kelamin, 

pekerjaan, agama di wilayah kerja Puskesmas Panden Kecamatan 

Dongko Kabupaten Trenggalek 

b. Mengetahui kondisi fisik perumahan responden meliputi ventilasi, 

dinding, lantai, langit-langit, dan konstruksi bangunan 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI GAMBARAN LINGKUNGAN PERUMAHAN.... SABILA FABI HANIDA



6 
 

c. Mengetahui kondisi biologi lingkungan perumahan responden meliputi 

resting place potentional, breeding place potentional, kepemilikan 

ternak dan kondisi kandang, serta keberadaan predator nyamuk 

d. Mengetahui sikap/kebiasaan responden meliputi kebiasaan keluar 

malam, pemakaian kelambu, obat anti nyamuk dan kebiasaan 

menggantung baju dalam rumah. 

e. Mengetahui potensi terjadinya malaria indigenous 

 

1.5 Manfaat 

1.5.1 Bagi Puskesmas Pandean 

 Penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dan rekomendasi 

untuk program pencegahan dan penanggulangan penularan malaria impor 

di wilayah kerja Puskesmas Pandean Kecamatan Dongko Kabupaten 

Trenggalek 

1.5.2 Bagi Masyarakat 

 Penelitian ini dapat bermanfaat meningkatkan pengetahuan 

mengenai penyakit malaria yang diperoleh melalui leaflet. 

1.5.3 Bagi Mahasiswa 

 Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk 

pertimbangan pengembangan penelitian – penelitian selanjutnya. 
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1.6 Orisinalitas Penelitian 

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian 
No Penulis Tahun Judul Penelitian Institusi 

1 S. Junita 2010 Hubungan faktor 
lingkungan fisik rumah 
dengan kejadian 
penyakit malaria di 
wialayah Kabupaten 
Simeulue Kecamatan 
Simeulue Timur 
Propinsi Aceh 

Universitas 
Sumatra 
Utara 

2 J.K Imbiri 2012 Analisis faktor risiko 
malaria di wilayah 
kerja Puskesmas Sarmi 
Kabupaten Sarmi 
Papua  

Universitas 
Diponegoro 

3 Sutatik 2007 Gambaran Faktor 
Lingkungan Daerah 
Endemis Malaria di 
Daerah Perbatasan 
(Studi di Desa 
Keboireng Kecamatan 
Besuki Kabupaten 
Tulungagung dan di 
Desa Prigi serta Desa 
Tasikmadu Kecamatan 
Watulimo Kabupaten 
Trenggalek 

Universitas 
Airlangga  
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