
ABSTRAK 

 

Puskesmas Manukan Kulon Surabaya merupakan Puskesmas dengan 
jumlah kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) tertinggi pada tahun 2010 yaitu 
119. Kelurahan Manukan Kulon merupakan kelurahan yang memiliki jumlah 
DBD terbanyak selama tahun 2006-2011 dan nilai ABJ belum memenuhi standar 
nasional yang sudah ditentukan yaitu ABJ > 95%.  

Jenis penelitian ini adalah evaluatif dengan rancang bangun deskriptif 
yang menggambarkan dan menjelaskan berdasarkan keadaan yang sesungguhnya 
Menurut waktu  berjenis time series karena mengambil data dari beberapa tahun 
untuk diketahui cakupan dan trend dari program yang di evaluasi. Teknik 
pengumpulan data dengan cara primer melalui wawancara dan kuesioner, data 
sekunder diperoleh dari profil Puskesmas Manukan Kulon. 

Input meliputi sumber daya manusia yaitu pengetahuan dan tindakan 
petugas sanitasi termasuk baik. Pengetahuan Bumantik sudah baik (76 – 100%) 
dan tindakan termasuk kategori baik (90 – 100). Pengetahuan pemilik rumah 
termasuk kategori sedang (56 – 75%) dan tindakan paling banyak termasuk 
kategori sedang (80). Hasil cakupan dari program selama tahun 2006-2011 adalah 
PSN abatisasi hanya dilakukan pada tahun 2006 – 2009 saja. Bahan yang 
digunakan adalah bubuk abate. Sedangkan peralatan yang digunakan oleh 
bumantik adalah senter dan baterai, alat tulis (buku dan pulpen) serta formulir 
pencatatan dan pelaporan. Target PJB adalah seluruh rumah Kelurahan Manukan 
Kulon yaitu 6950. Cakupan program PJB tahun 2006 – 2010 adalah 51,79%, pada 
tahun 2011 adalah 100%. Faktor pendukung yaitu masa kerja petugas sanitasi, 
komitmen kepala Kelurahan Manukan Kulon dan kerja sama lintas program. 
Sedangkan faktor penghambat adalah anggaran yang terbatas untuk gaji bumantik, 
belum menjalankan abatisasi selektif, metode yang digunakan untuk PSN 
ditambahkan dengan cara biologi, infrastruktur yang kurang memadai (TPS) dan 
kegiatan penyuluhan yang sasarannya masih kepada ibu-ibu rumah tangga. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa program 
pemberantasan sarang nyamuk plus di Kelurahan Manukan Kulon Surabaya 
masih belum sepenuhnya sesuai dengan metode yang ditetapkan. 
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