
ABSTRAK 

 

Selama tahun 1998-2002 Kejadian Luar Biasa (KLB) malaria terjadi di 

11 Provinsi yang meliputi 13 Kabupaten di 93 Desa dengan jumlah penderita 

hampir 20.000 orang dengan 74 kematian. Malaria mudah menyebar pada 

sejumlah penduduk, terutama yang bertempat tinggal di daerah persawahan, 

perkebunan, kehutanan maupun pantai. Salah satunya adalah daerah endemis 

malaria Desa Bukit Baru Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi 

Kalimantan Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor risiko yang 

berhubungan dengan kejadian malaria. 

Penelitian ini dilakukan dengan rancangan case control. Wawancara dan 

observasi dilakukan pada 200 responden dimana 100 kasus dan 100 kontrol. 

Subjek kasus diambil dari individu dengan malaria positif dan kontrol dengan 

malaria negatif yang diperiksa pada puskesmas Satui. Variabel independent 

penelitian adalah: lingkungan topografi (jenis topografi, vegetasi, breeding places 

permanen dan tidak permanen, suhu, kelembaban, vegetasi air, jarak breeding 

places dengan rumah, dan predator jentik), lingkungan perumahan/pemukiman 

(kandang, vegetasi sekitar rumah, breeding places permanen dan tidak permanen, 

pH, salinitas, predator jentik, vegetasi air dan predator nyamuk dewasa), kondisi 

rumah (suhu, kelembaban, ventilasi, dinding rumah, gantungan, langit – langit, 

dan kondisi jendela setelah jam 6 sore), dan perilaku (memakai kelambu, 

menggunakan anti nyamuk, menggantung pakaian dan keluar malam, 

pengetahuan, sikap dan tindakan). 

Hubungan faktor risiko dan kejadian malaria di uji dengan chi square, 

diperoleh yang berhubungan adalah jenis topografi, vegetasi, breeding places 

permanen dan tidak permanen, predator jentik, predator nyamuk dewasa, suhu 

lingkungan, kelembaban lingkungan, ventilasi, langit-langit, dinding rumah, 

kandang ternak, memakai kelambu, memakai anti nyamuk, keluar rumah, 

pengetahuan, sikap dan tindakan. 

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa jarak breeding places 

lingkungan topografi dengan rumah, jenis vegetasi, keberadaan breeding places 

permanen, keberadaan breeding places tidak permanen, ventilasi, langit-langit, 

dinding rumah, keluar malam, kandang ternak, keberadaan vegetasi air, suhu 

lingkungan, dan kelembaban lingkungan adalah faktor yang mempengaruhi 

kejadian malaria. 
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