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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1Iklim 

2.1.1 Definisi iklim 

Iklim adalah keadaan cuaca rata-rata dalam waktu satu tahun yang 

penyelidikannya dilakukan dalam waktu yang lama dan meliputi wilayah 

yang luas. Matahari adalah kendali iklim yang sangat penting dan sumber 

energi di bumi yang menimbulkan gerak udara dan arus laut. Kendali iklim 

yang lain, misalnya distribusi darat dan air, tekanan tinggi dan rendah, massa 

udara, pegunungan, arus laut dan badai. Perlu diketahui bahwa ilmu yang 

mempelajari tentang iklim disebut Klimatologi (Regariana,2004) 

Sistem iklim sangat kompleks dan interaktif, terdiri dari atmosfir, 

permukaan tanah, salju dan es, lautan dan badan air lainnya, serta mahkluk 

hidup. Iklim sering didefinisikan sebagai cuaca rata-rata dan biasanya 

dijelaskan dengan suhu rata-rata, variabilitas suhu presipitasi dan angin 

selama suatu periode waktu,yang berkisar dari bulan ke jutaan tahun (periode 

yang biasa digunakan adalah 30 tahun) (Sutamihardja, 2009). 

Energi pada sistem iklim diperoleh dari radiasi matahari (Sutamihardja, 

2009). Secara langsung maupun tidak langsung, angin dan awan di 

permukaan bumi terkait dengan matahari. Panas dari matahari menghasilkan 

perubahan suhu bumi yang mengarah pada perbedaan suhu dan tekanan 

akibat siklus siang dan malam. Perbedaan suhu ini juga menyebabkan 

pergerakan angin yang selalu bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah 
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(Numberi, 2009). Iklim dan cuaca merupakan dua hal yang sangat 

berhubungan. Perubahan-perubahan statistik pada cuaca dalam beberapa 

waktu menunjukkan terjadinya perubahan iklim (Kementerian Negara 

Lingkungan Hidup, 2007). 

2.1.2 Variabel iklim 

Unsur iklim yang utama terdiri dari suhu udara, kelembaban nisbi 

udara, curah hujan, tekanan udara, angin, durasi sinar matahari, dan beberapa 

unsur lainyang kurang dominan (Tjasjono, 1999). 

1. Suhu Udara 

Suhu atau temperatur udara adalah derajat panas dari aktivitas molekul dalam 

atmosfer. Alat ukurnya adalah termometer dengan satuan ukur skala Celcius 

(C), Reamur (R), dan Fahrenheit (F), dan adapun rumus mengkonversikannya 

sebagai berikut : 

Konversi Suhu dari Celcius (C) ke Reamur (R) Rumusnya adalah : 

R = (4/5) C 

R = suhu dalam skala Reamur  

C = suhu dalam skala Celcius 

Suhu suatu benda dalam skala Celcius menunjukkan 100 C. Bila dikonversi 

ke dalam skala Reamur (R) adalah: 

R = (4/5) C 

R = (4/5) 100 = 80 R 

Konversi Suhu dari Celcius (C) ke Fahrenheit (F) rumusnya adalah: 

 = (9/5) C + 32 
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F = suhu dalam skala Fahrenheit 

C = suhu dalam skala Celcius 

Suhu suatu benda dalam skala Celcius menunjukkan 100 C. Bila dikonversi 

ke dalam skala Fahrenheit (F) adalah: 

F = (9/5) C + 32 

F = (9/5) 100 + 32 = 212 F 

2. Kelembapan 

Kelembapan udara adalah banyaknya kandungan uap air dalam udara yang 

biasanya dinyatakan dalam persen (%). Jika udara terdapat kandungan air 

yang besar , maka udara tersebut mempunyai daya penguap yang besar 

(Ditjen PP & PL, 2007) 

3. Curah Hujan 

Curah hujan adalah rata-rata air hujan yang jatuh ke permukaan bumi setiap 

bulan pada suatu daerah. Alat untuk mengukur curah hujan adalah Rain 

Gauge. Curah hujan diukur dalam harian, bulanan, dan tahunan dalam satuan 

milimeter (mm). Curah hujan yang jatuh di wilayah Indonesia dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, antara lain:  

a) Bentuk medan atau topografi  

b) Arah lereng medan  

c) Arah angin yang sejajar dengan garis pantai  

d) Jarak perjalanan angin di medan datar 
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Curah hujan juga berpengaruh terhadap suhu dan kelembaban. Kenaikan 

curah hujan dapat menyebabkan penurunan suhu dan peningkatan 

kelembaban nisbi udara. 

Pola hujan di Indonesia ada 3 tipe, yaitu tipe equatorial, tipe 

monsoon/musim, dan tipe lokal. Tipe equatorial adalah tipe hujan yang tidak 

begitu jelas antara perbedaan musim hujan dan kemaraunya (mempunyai dua 

puncak hujan), tipe monsoon/musim adalah tipe hujan yang sangat jelas 

perbedaan antara musim hujan dan kemarau (berbentuk huruf V) dengan 

jumlah curah hujan minimum terjadi pada bulan juni, juli atau agustus, dan 

tipe lokal adalah tipe hujan yang mempunyai satu puncak hujan (kebalikan 

dari tipe monsoon) dengan jumlah curah hujan maksimum terjadi pada bulan 

juni, juli atau agustus. Sulit untuk membedakan kriteria hujan lebat yang 

menggunakan angka dengan hujan lebat berdasarkan kerapatan hujan, tapi hal 

ini dapat dilihat dari butir air yang turun. Untuk hujan lebat, butir airnya 

berukuran di atas 0.5 mm. Hujan lebat yang terjadi di musim penghujan 

dengan di musim kemarau ataupun dimusim pancaroba sangat berbeda-beda. 

hujan lebat yang turun pada musim penghujan biasanya lebih dari 2 jam, 

sedangkan hujan lebat yang turun pada musim kemarau biasanya kurang dari 

satu jam, sedangkan pada musim pancaroba biasanya berkisar antara 1- 2 jam, 

dan hujan lebat biasa diikuti dengan hujan gerimis (Tjasjono, 1999).  

Hujan lebat akan terjadi jika syarat utama terpenuhi yaitu curah hujan > 

400 mm/bulan, atau 50-100 mm/24 jam atau 10-20 mm/jam. Kriteria hujan 

lebat yang lain antara lain jika terjadi di saat musim penghujan dengan durasi 
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lebih dari 2 jam dan terjadi berhari-hari, atau jika terjadi di saat musim 

pancaroba dengan durasi kurang lebih 1 jam, atau minimum curah hujan 

terukur 20 mm/jam atau 50 mm/hari. Hujan lebat dapat terjadi akibat 

pengaruh tidak langsung dari badai tropis atau kekuatan dari angin barat 

(Numberi, 2009). 

4.    Kecepatan Angin 

Kecepatan angin adalah rata-rata laju pergerakan horizontal udara terhadap 

permukaan bumi suatu waktu yang diperoleh dari hasil pengukuran harian 

dan dirata-ratakan setiap bulan dan memiliki satuan knot (Kementerian 

Negara Lingkungan Hidup, 2007).  

2.2 Perubahan iklim 

Perubahan lingkungan global termasuk perubahan iklim merupakan 

tantangan  yang  dapat  memperburuk  masalah  kesehatan  di  Indonesia 

(ICCSR,  2010).  Perubahan  lingkungan  global  ini  disebabkan  karena 

pemanasan global yang ditandai dengan meningkatnya jumlah emisi gas 

rumah kaca di atmosfer.  Perubahan  iklim  adalah  berubahnya  kondisi  fisik  

atmosfer  bumi antara lain suhu dan distribusi curah hujan yang membawa 

dampak luas terhadap  berbagai  sektor  kehidupan  manusia  (Kementerian  

Lingkungan Hidup, 2001). Berdasarkan data dari Badan Meteorologi 

Klimatologi dan Geofisika  (BMKG)  di  Indonesia  mengalami  peningkatan  

temperatur 0,04°C/tahun dan dengan curah hujan meningkat 2 hingga 3% 

pertahun. 
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2. 2. 1 Dampak perubahan iklim terhadap kesehatan  

Bukti ilmiah  menunjukkan  bahwa  variabilitas  dan perubahan iklim 

dapat berpengaruh terhadap epidemiologi penyakit yang ditularkan oleh 

vektor (Vector Borne Disease). Selain itu, efek negatif variabilitas dan 

perubahan iklim akan menekan lebih kuat terhadap  populasi  yang  

berpendapatan  rendah  dengan  saran kesehatan yang lebih terbatas. Sehingga 

penduduk yang berpendapatan rendah akan mengalami akses yang terbatas 

terhadap kesehatan sehingga populasi penduduk inilah yang rentan terhadap 

dampak kesehatan akibat dari perubahan iklim (ICCSR, 2010).  

Dampak Perubahan iklim terhadap kesehatan manusia dapat terjadi 

secara langsung maupun tidak langsung : 

a) Mempengaruhi kesehatan manusia secara langsung  

Berupa paparan langsung dari perubahan pola cuaca (temperatur,curah 

hujan, kenaikan muka air laut, dan peningkatan frekuensi cuaca  ekstrim).  

Kejadian  cuaca  ekstrim  dapat  mengancam kesehatan manusia bahkan 

kematian  

b) Mempengaruhi kesehatan manusia secara tidak langsung. Mekanisme 

yang terjadi adalah perubahan iklim mempengaruhi faktor  lingkungan  

seperti perubahan  kualitas  lingkungan (kualitas  air,  udara,  dan  

makanan), penipisan  lapisan  ozon, penurunan sumber daya air, 

kehilangan fungsi ekosistem serta degradasi lahan yang pada akhirnya 

faktor-faktor tersebut akan berpengaruh terhadap kesehatan manusia  
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2.2.2 Penyebab perubahan iklim 

Menurut United  Nations  Development  Programme  (UNDP)  

Indonesia     menyebutkan bahwa ada dua penyebab perubahan iklim, yaitu : 

1. Peningkatan gas rumah kaca 

Gas rumah kaca utama yang terus meningkat adalah karbon dioksida. 

Gas ini adalah salah satu gas yang secara alamiah keluar ketika kita 

menghembuskan nafas, juga dihasilkan dari pembakaran batu bara, kayu, atau 

dari penggunaan kendaraan berbahan bakar bensin dan solar. Sebagian dari 

karbon dioksida ini dapat diserap kembali, antara lain melalui proses 

fotosintesis yang merupakan bagian dari proses pertumbuhan tanaman atau 

pohon. Namun, kini kebanyakan negara memproduksi karbon dioksida secara 

jauh lebih cepat ketimbang kecepatan penyerapannya oleh tanaman  atau  

pohon,  sehingga  konsentrasinya  di  atmosfer  meningkat  secara bertahap 

Gas  rumah  kaca  yang  lain  mencakup  CFC,  metana,nitrogen, sulfur 

dan halogen. Gas tersebut berasal dari sumber kendaraan bermotor dan atau 

industri. Gas yang dikeluarkan antara lain adalah gas NO2, SO2, SO3, ozon, 

CO, HC, dan partikel debu. Pertambahan jumlah gas rumah kaca di atmosfer 

mengubah benyaknya cahaya matahari yang mencapai tanah dan panas yang 

meninggalkan bumi ( Mukono, 2006). 

2. Berkurangnya lahan yang dapat menyerap karbon dioksida  

Masalah menjadi lebih parah karena sudah banyak kehilangan pohon 

yang dapat menyerap karbon dioksida. Brazil, Indonesia, dan banyak negara 

lain sudah menggunduli jutaan hektar hutan dan merusak lahan rawa. 
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Tindakan ini tidak saja menghasilkan  karbon  dioksida  dengan  terbakarnya  

pohon  dan  vegetasi  lain  atau dengan mengeringnya gambut di daerah rawa, 

tetapi juga mengurangi jumlah pohon dan tanaman yang menggunakan karbon 

dioksida dalam fotosintesis.  

Kehancuran  hutan  Indonesia  berlangsung  makin  cepat  saja,  yaitu  

dari 600.000 hektar per tahun pada tahun 1980an menjadi sekitar 1,6 juta 

hektar per tahun di penghujung tahun 1980an. Akibatnya, luas hutan menurun 

secara tajam, dari  129 juta hektar pada tahun 1990 menjadi 82 juta di tahun 

2000, dan  diproyeksikan menjadi 68 juta hektar di tahun 2008, sehingga kini 

setiap tahun Indonesia semakin mengalami penurunan daya serap karbon 

dioksida. 

Meningkatnya emisi dan berkurangnya penyerapan, tingkat gas rumah 

kaca di atmosfer kini menjadi lebih tinggi ketimbang yang pernah terjadi di 

dalam catatan sejarah. Badan dunia yang bertugas memonitor isu ini 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) telah memperkirakan 

bahwa antara tahun 1750 dan 2005 konsentrasi karbondioksidasi atmosfer 

meningkat dari sekitar 280 ppm (parts per million) menjadi 379 ppm per 

tahun dan sejak itu terus meningkat dengan kecepatan 1,9 ppm per tahun. 

Akibatnya, pada tahun 2100 nanti suhu global dapat naik antara 1,8 hingga 

2,9 derajat 

2.2.3 Dampak perubahan iklim 

Berbagai ekosistem banyak terpengaruh oleh kombinasi antara adanya 

perubahan iklim,berbagai bencana (seperti banjir, kekeringan, kebakaran 
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hutan, serangan serangga, asidifikasi laut), dan pendorong perubahan global 

(seperti perubahan tata guna lahan, pencemaran lingkungan, dan eksploitasi 

berlebihan sumber daya alam) (Sutamihardja,2009). 

Pantai diperkirakan akan menghadapi resiko terjadinya erosi pantai 

yang disebabkan perubahan iklim dan kenaikan muka air laut.  dapat 

diperparah dengan adanya tekanan berbagai aktivitas penduduk di daerah 

pantai. Pada tahun 2080, diperkirakan penduduk Asia dan Afrika serta pulau-

pulau kecil akan dihadapkan pada adanya banjir setiap tahun yang disebabkan 

oleh kenaikan muka air laut (Numberi, 2009). Jika suhu rata-rata dunia 

melebihi 1,5°C menuju 2,5°C, diperkirakan 20% – 30% spesies tanaman dan 

hewan akan punah, terjadi perubahan struktur dan fungsi ekosistem, terjadi 

interaksi ekologi antar spesies, dan terjadi pergeseran kisaran geografis dan 

antar spesies, dampak negatif keanekaragaman hayati, dan berpengaruh 

terhadap suplai air dan makanan (Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 

2007).  

Produksi makanan diproyeksikan naik di daerah lintang tengah dan 

tinggi jika suhu naik 1 – 3 °C, tergantung jenis tanaman, tetapi lebih dari suhu 

tersebut, produktivitas menurun. Pada lintang rendah, khususnya pada musim 

kering dan daerah tropis, produktivitas tanaman akan menurun, meskipun 

peningkatan suhu hanya 1 – 2 °C. Hal ini akan mempengaruhi status 

kesehatan manusia, seperti terjadinya kekurangan makanan sehingga terjadi 

malnutrisi dan meningkatkan resiko penyakit yang terkait status gizi 

(Direktorat Penyehatan Lingkungan , 2010). 
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Perubahan suhu akan meningkatkan tekanan pada sumber daya air yang 

sudah buruk akibat pertambahan penduduk, kebutuhan ekonomi, perubahan 

tata guna lahan, dan urbanisasi. Mencairnya salju dan es dikhawatirkan 

mengakibatkan pencairan gletser dan pengurangan lapisan salju sehingga 

terjadi perubahan arus air. Perubahan suhu juga dapat mempengaruhi sifat 

fisik, kimia, dan biologi suatu badan air sehingga menentukan kualitas air 

(Sutamihardja, 2009). Kekurangan suplai air dapat meningkatkan resiko diare, 

penyakit kulit, dan penyakit lain yang terkait kuantitas air. Kedua hal tersebut 

akan meningkatkan angka kesakitan dan bahkan kematian. 

Pola hujan yang ada juga akan terpengaruh oleh iklim. Adanya 

perubahan presipitasi dan temperatur akan menyebabkan perubahan run off 

dan ketersediaan air. Run off atau limpasan aliran air dari dataran tinggi ke 

dataran rendah diproyeksikan bertambah tinggi sebesar 10% - 40% pada abad 

pertengahan di daerah lintang tinggi dan tropis basah seperti Asia Timur dan 

Asia Tenggara. Penurunan presipitasi 10% - 30% di daerah kering di lintang 

tengah dan tropika kering dapat terjadi akibat penurunan curah hujan dan 

kecepatan tinggi evavotransporasi. Bencana banjir merupakan dampak dari 

hal tersebut. Banjir yang terjadi mempengaruhi infrastruktur dan kualitas air. 

Pertambahan frekuensi dan tingkat banjir serta kekeringan diproyeksikan akan 

mempengaruhi pembangunan berkelanjutan. Selain itu, banjir akan 

mengkontaminasi persediaan air bersih dan mempengaruhi kuantitasnya 

sehingga beresiko menimbulkan water borne disease atau penyakit yang 

berhubungan dengan kualitas maupun kuantitas air, seperti kolera, diare,dan 
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leptospirosis. Banjir juga dapat berperan dalam Vector Borne Disease karena 

mempengaruhi breeding dan resting place vektor tertentu (Kementerian 

Negara Lingkungan Hidup, 2007).  

Cuaca dan iklim berpengaruh pada patogenesis berbagai penyakit  yang 

berbeda dengan cara yang berbeda pula. Salah satunya adalah potensi 

peningkatan kejadian Vector Borne Disease seperti malaria, filariasis, 

Japanese Encephalitis, dan demam berdarah. Pada kasus malaria, iklim 

mempengaruhi pola penularannya. Peningkatan suhu akan mempengaruhi 

perubahan bionomik atau perilaku menggigit dari nyamuk, kegiatan 

reproduksi nyamuk semakin cepat, dan proses kematangan parasit dalam 

tubuh nyamuk akan semakin pendek. Sedangkan pada demam berdarah, 

peningkatan suhu menyebabkan terjadinya mutasi virus dengue sehingga 

kasusnya lebih sulit untuk ditangani (Sucipto, 2011). 

Pada tahun 1998 – 2000 kasus DBD di Indonesia meningkat empat kali 

lipat. Penyakit infeksi seperti SARS, avian influenza, ebola, hantavirus, 

Japanese Encephalitis juga terpicu dengan adanya perubahan iklim 

(Direktorat Penyehatan Lingkungan , 2010). Selain berkaitan dengan iklim, 

penyakit infeksi juga terkait pencemaran lingkungan, perubahan perilaku, dan 

mobilitas penduduk. Tingginya radiasi ultraviolet juga diperkirakan 

menurunkan daya tahan tubuh terhadap mikroba pathogen (Achmadi, 2011). 

2.3 Demam Berdarah Dengue (DBD) 

2.3.1 Definisi Demam Berdarah Dengue (DBD) 
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Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit demam akut yang 

disebabkan oleh virus dengue, yang masuk ke peredaran darah manusia 

melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Kedua jenis 

nyamuk ini terdapat hampir di seluruh pelosok Indonesia, kecuali di tempat-

tempat ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan air laut (Kristina 

et al. 2004). Penyakit DBD pertama kali di Indonesia ditemukan di Surabaya 

pada tahun 1968. Sejak itu penyakit tersebut menyebar ke berbagai daerah, 

sehingga sampai tahun 1980 seluruh propinsi di Indonesia kecuali Timor-

Timur telah terjangkit penyakit. Sejak pertama kali ditemukan, jumlah kasus 

memiliki kecenderungan yang meningkat, baik dalam jumlah maupun luas 

wilayah yang terjangkit dan secara sporadis selalu terjadi KLB setiap tahun. 

Meningkatnya jumlah kasus serta bertambahnya wilayah yang terjangkit, 

disebabkan oleh semakin baiknya sarana transportasi penduduk, adanya 

permukiman 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. 

(Kristina et.al. 2004). 

2.3.2 Penyebab dan Penularan DBD 

Penyebab penyakit DBD ada 4 tipe (Tipe 1, 2, 3, dan 4), termasuk 

dalam group B Antropod Borne Virus (Arbovirus). Dengue tipe  3 merupakan 

serotip virus yang dominan yang menyebabkan kasus yang berat. Masa 

inkubasi penyakit demam berdarah dengue diperkirakan < 7 hari. Penularan 

penyakit demam berdarah dengue umumnya ditularkan melalui gigitan 
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nyamuk Aedes aegypti meskipun dapat juga ditularkan oleh Aedes albopictus 

yang hidup dikebun. Cara penularan virus dengue yaitu virus masuk ketubuh 

manusia melalui gigitan nyamuk selanjutnya beredar dalam sirkulasi darah 

selama periode sampai timbul gejala demam. Periode ini dimana virus 

beredar didalam sirkulasi darah manusia disebut fase viremia. Apabila 

nyamuk yang belum terinfeksi menghisap darah manusia dalam fase viremia 

maka virus akan masuk kedalam tubuh nyamuk dan berkembang selama 

periode 8-10 hari sebelum virus siap di transmisikan kepada manusia lain. 

Rentang waktuyang diperlukan untuk inkubasi ekstrinsik tergantung pada 

kondisi lingkungan terutama temperatur sekitar. Siklus penularan virus 

dengue dari manusia – nyamuk – manusia dan seterusnya (Ecological Of 

Dengue Infection) (Djunaedi, 2006). 

Mekanisme penularan penyakit DBD dan potensial tempat 

penularannya adalah sebagai berikut : 

1. Mekanisme penularan DBD 

Manusia yang di dalam darahnya mengandung virus dengue merupakan 

sumber penularan Demam Berdarah Dengue (DBD). Virus dengue berada 

dalam darah mansuia selam 4 sampai 7 hari dari 1 sampai 2 hari sebelum 

demam. Jika penderita DBD digigit nyamuk penular, maka virus dalam darah 

akan ikut terhisap ke dalam lambung nyamuk, selanjutnya virus akan 

memperbanyak dan akan menyebar ke seluruh jaringan tubuh nyamuk 

termasuk pada kelenjar air liurnya. Seminggu setelah menghisap darah 

penderita nyamuk tersebut sudah siap untuk menualarkan kepada manuasia . 
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Virus tersebut akan tetap tinggal dalam tubuh nyamuk sepajang hidupnya, 

oleh karena itu nyamuk Aedes aegypti yang telah menghisap virus dengue 

menjadi penular sepanjang hidupnya. penularan tersebut dikarenakan nyamuk 

menusuk atau menggigit sebelum menghisap darah akan mengeluarkan liur 

saluran alat tusuknya ( probosis), agar darah yang dihisap tidak membeku. 

Bersama air liur virus dengue berpindah dari tubuh ke orang lain ( Dirjen PP 

dan PL, 2005). 

2. Tanda dan gejala DBD 

Untuk mengenali penyakit Demam Berdarah Dengue, berikut 

merupakan tandadan gejalanya : 

a) Demam 

Penyakit ini didahului oleh demam tinggi yang mendadak, terus menerus 

berlangsung 2 sampai 7 hari. Panas dapat turun pada hari ke- yang 

kemudian naik lagi, dan pada hari ke-6 atau ke-7 panas mendadak turun. 

Diagnosa klinis Demam Berdarah Dengue  ditetapkan berdasarkan 

penetapan derajat tingkat keparahan penderita dengan menggunakan 

kriteria WHO 1997, yang terbagi menjadi 4 tingkatan:  

1) Derajat I  

Ditandai  dengan  adanya  demam  mendadak,  keluhan yang  tidak  

spesifik  dan  satu-satunya  manifestasi perdarahan adalah uji tourniquet 

positif  

2) Derajat II   

Terdapat  seluruh  manifestasi  DBD  derajat  1  disertai perdarahan 
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spontan pada kulit atau perdarahan lain  

3) Derajat III 

Terdapat  seluruh  manifestasi  DBD  derajat  2  disertai kegagalan 

sistem sirkulasi  yaitu  frekuensi  nadi  cepat dan lemah, tekanan nadi 

menurun, kulit terasa dingin lembab, saianosis di sekitar mulut dan 

penderita gelisah 

4) Derajat IV  

Terdapat  seluruh  manifestasi  DBD  derajat  3  disertai manifestasi 

syok, dimana nadi tidak teraba dan tekanan darah tidak teratur. 

3. Tempat Potensial bagi penularan DBD 

Penularan DBD dapat terjadi di semua tempat yang terdapat nyamuk 

penularanya. Oleh karena itu tempat yang potensial untuk menjadi penularan 

DBD adalah : 

a) Wilayah yang banyak kasus DBD (endemis) 

b) Tempat umum dimana tempat tersebut banyak berkumpulnya orang 

yang datang dari berbagai wilayah yang berbeda, sehingga 

kemungkinan terjadinya pertukaran beberapa tipe virus dengue cukup 

besar.  

c) Permukiman baru dipinggiran kotapenduduk berasal dari berbagai 

wilayah, maka kemungkinan terdapat penderita atau carier yang 

membawa virus dengue yang berlainan dari berbagai lokasi (Wibowo, 

2010) 
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Faktor-faktor yang terkait dalam penularan DBD menurut Ditjen PPM 

PPL (2002) adalah sebagai berikut : 

a) Kepadatan penduduk 

Semakin padat penduduk dalam suatu wilayah maka akan lebih mudah 

untuk terjadi penularan penyakit 

b) Mobilitas penduduk 

Semakin tinggi mobilitas penduduk tinggi maka penularan dari satu ke 

tempat lain juga semakin tinggi 

c) Kualitas perumahan 

Jarak antara rumah pencahayaan, bentuk rumah, bahan bangunan akan 

mempengaruhi penularan. Bila disuatu rumah terdapat nyamuk 

penularannya, maka akan menularkan penyakit pada orang yang tinggal 

di dalam rumah tersebut atau di rumah sekitarnya yang berada dalam 

jarak terbang nyamuk dan kepada orang yang berkunjung ke rumah 

tersebut  

d) Pendidikan 

Tingkat pendidikan masyarakat akan mempengaruhi cara berfikir dalam 

penerimaan informasi penyuluhan dan cara pemberantasan penyakit 

DBD 

e) Penghasilan 

Penghasilan setiap keluarga akan berpengaruh pada kunjungan berobat 

ke pelayanan kesehatan 

f) Mata pencaharian 
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Mata pencaharian juga akan mempengaruhi penghasilan keluraga 

g) Sikap hidup 

Apabila seseorang memiliki kebiasaan hidup bersih sehat maka  akan 

cepat tanggap dalam masalah untuk mngurangi resiko penularan 

penyakit. 

h) Perkumpulan  

Apabila di suatu wilayah terdapat suatu perkumpulan maka akan dapat 

digunakan sebagai sarana penyuluhan kepada masyarakat 

i) Golongan umur 

Setiap golongan umur memiliki tingkat resiko dan dapat mempengaruhi 

terjadinya penularan penyakit . Golongan umur < dari 15 tahun 

mempunyai peluang lebih besar untuk terjangkit DBD 

j) Suku bangsa 

Setiap suku bangsa mempunyai kebiasaan tersendiri, sehingga 

kebiasaan dalam suku bangsa berpengaruh pada penularan DBD 

k) Kerentanan terhadap pada setiap individu 

Imunitas dalam tubuh setiap manusia berbeda dalam menghadapi suatu 

penyakit, sehingga kerentanan terhadap penyakit berpengaruh pada 

penularan DBD 

2.3.3 Epidemiologi DBD 

Kasus DBD meningkat pada lima dekade terakhir. Terdapat 50-100 juta 

kasus infeksi baru yang diperkirakan terjadi lebih dari 100 negara endemik 

DBD.Setiap tahun ratusan sampai ribuan kasus DBD meningkat dan 
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menyebabkan 20.000 kematian. Pada Asia Tenggara menjadi area endemik 

dengan laporan kasus dengue sejak tahun 2000-2010 angka kematian 

mencapai 355.525 kasus. Epidemiologi menekankan upaya bagaimana 

distribusi penyakit dan bagaimana berbagai faktor menjadi faktor penyebab 

penyakit tersebut. (M.N Bustan,1997) 

1. Distribusi menurut umur, jenis kelamin dan ras 

Berdasarkan data kejadian DBD yang dikumpulkan di Ditjen PPM & 

PLP dari tahun 1968 sampai 1984 menunjukkan bahwa 90% kejadian DBD 

terdiri dari anak berusia kurang dari 15 tahun. Selama tahun 1993 sampai 

1998 sebagian besar kasus Demam Berdarah Dengue menampakkan 

kecenderungan peningkatan kasus berumur 5 sampai 15 tahun. Demam 

Berdarah Dengue banyak dijumpai pada anak berumur 2 sampai 15 tahun. 

Sejauh ini tidak ditemukan perbedaan kerentanan terhadap serangan Demam 

Berdarah Dengue dikaitkan dengan perbedaan jenis kelamin. Faktor ras pada 

penderita Demam Berdarah Dengue di Indonesia belum jelas pengaruhnya 

(Djoni Djunaedi, 2006). 

2. Distribusi menurut waktu 

Musim penularan demam berdarah pada umumnya terjadi pada awal 

musim hujan (permulaan tahun dan akhir tahun). Hal ini dikarenakan pada 

musim hujan vektor penyakit demam berdarah populasinya meningkat 

dengan bertambah banyaknya sarang nyamuk diluar rumah sebagai akibat 

sanitasi lingkungan yang kurang bersih, sedang pada musim kemarau Aedes 
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aegypti bersarang di bejana yang selalu terisi air seperti bak mandi, tempayan, 

drum dan penampungan air (Depkes RI, 2010). 

3. Distribusi menurut tempat 

Penyakit DBD dapat menyebar pada semua tempat kecuali tempat 

dengan 1000 ketinggian meter dari permukaan laut karena pada tempat yang 

tinggi dengan suhu yang rendah siklus perkembangan Aedes aegypti tidak 

sempurna. Daerah yang terjangkit demam berdarah pada umumnya adalah 

kota atau wilayah yang padat penduduknya. Hal ini disebabkan di kota atau 

wilayah yang padat penduduk rumah-rumahnya saling berdekatan, sehingga 

lebih memungkinkan penularan penyakit demam berdarah mengingat jarak 

terbang Aedes aegypti 100m. Meningkatnya jumlah kasus serta bertambahnya 

wilayah yang terjangkit disebabkan karena semakin baiknya sarana 

transportasi penduduk, adanya pemukiman baru, dan terdapatnya vektor 

nyamuk hampir di seluruh pelosok tanah air serta adanya tipe virus yang 

bersikulasi sepanjang tahun (Depkes RI, 2010 ). 

2.3.4 Etiologi  

Penyakit Demam Berdarah Dengue pada seseorang disebabkan oleh 

virus dengue termasuk famili Flaviviridae dan harus dibedakan dengan 

demam yang disebabkan virus Japanese Encephalitis dan Yellow Fever 

(demam kuning) (Soegijanto, 2003). 

Demam Berdarah Dengue (DBD) disebabkan oleh virus dengue yang 

temasuk kelompok B Arthropoda Borne Virus (Arboviroses). Virus tersebut 

dikenal sebagai genus Flavivirus, famili Flaviviridae dan mempunyai 4 jenis 
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serotipe, yaitu : DEN-1, DEN-2, DEN- 3 dan DEN 4. Infeksi salah satu 

serotipe akan menimbulkan anti bodi terhadap serotipe yang bersangkutan, 

sedangkan antibodi yang terbentuk terhadap serotipe lain sangat kurang, 

sehingga tidak dapat memberikan perlindungan yang memadai terhadap 

serotipe yang lain tersebut. Keempat serotipe virus dengue dapat ditemukan 

di berbagai daerah di Indonesia.Serotipe DEN-3 merupakan serotipe yang 

dominan dan diasumsikan banyak yang menunjukkan manifestasi klinis yang 

berat. Serotipe DEN-3 berasal dari Asia dan ditemukan pada populasi dengan 

tingkat imun rendah dengan tingkat penyebaran yang tinggi, meski sudah 

diketahui sejak 300 tahun yang lalu penanggulangannya belum juga tuntas 

(Depkes RI, 2004). 

2.3.5 Vektor penyakit DBD  

DBD ditularkan terutama oleh nyamuk Aedes aegypti. Meskipun 

nyamuk Aedes albopictus dapat menularkan DBD, namun peranananya dalam 

penyebaran penyakit sangat kecil karena umumnya Aedes albopictus hidup 

(Ditjen PP dan PL, 2005). 

1. Taksonomi  

 

Secara taksonomi, Ae.aegypti dan Ae. albopictus yang berperan sebagai 

vektor dalam kejadian DBD dapat diklasifikasikan sebagai berikut:  

Filum   : Arthropoda  

Kelas  : Hexapoda  

Ordo  : Diptera  

Sub-ordo   : Nematocera  
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Famili  : Culicidae  

Sub-famili : Culicinae  

Tribus  : Culicini  

Genus   : Aedes  

Spesies  : Ae. aegypti dan Ae. albopictus 

2. Morfologi 

Bagian tubuh nyamuk dewasa terdiri dari kepala, dada (toraks), dan 

perut (abdomen). Ciri khas Ae.aegypti berupa gambaran lyre pada bagian 

dorsal toraks (mesonatum), yaitu sepasang garis putih yang sejajar ditengah 

dan garis lengkung putih yang lebih tebal pada tiap sisinya. Probosis 

berwarna hitam, skeletum bersisik lebar berwarna putih dan abdomen berpita 

putih pada bagian basal.Ruas tarsus kaki berpita putih (Sucipto, 2011). 

Nyamuk Aedes sp. berukuran sedang yang dihiasi oleh kumpulan sisik 

putih berbentuk bercak atau garis (Susanna & Sembiring, 2011). Nyamuk 

dewasa berukuran lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata nyamuk lain 

(Ditjen PP dan PL, 2005). Pada tarsi didapati dua atau lebih ruas gelang putih 

lebar pada basalnya, sekurang-kurangnya pada sepasang kaki terdapat satu 

atau lebih tarsal putih. Probosis gelap, ramping dan lurus (kecuali pada Aedes 

vitalitus yang terlihat beberapa sisik kuning). Pada kortek dan skeletum 

susuknya lebar, postpirakular berbulu-bulu, dan kuku pada betina bergerigi 

(Susanna & Sembiring, 2011).  

Berdasarkan terdapatnya cincin putih pada tibia belakang, spesiesnya 

dibedakan menjadi Ae. desmotes dan Ae. vitatus. Ae.desmotes pada 
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mesonatum terdapat sepasang garis putih sempit submedian pada separuh 

anterior, pada akar sayap terdapat kumpulan sisik putih dengan tiga garis 

putih longitudinal yang pendek antara akar sayap. Pada pangkal tarsi 

belakang ruas ke-IV dan ke-V bercincin putih lebar.Ae.vitatus mesonotumnya 

berbercak putih kecil, tarsi belakang bergelang putih lebar pada ruas ke-V 

(Susanna & Sembiring, 2011).  

Pupa (kepompong) Aedes sp. berbentuk seperti tanda koma. Ukurannya 

lebih besar daripada larvanya (jentik) namun lebih ramping. Pupa berukuran 

lebih kecil jika dibandingkan dengan rata-rata pupa nyamuk jenis lain (Ditjen 

PP dan PL, 2005). Larva Aedes sp. mempunyai sisir pada ruas kedelapan 

abdomen yang terdiri dari gigi-gigi yang bergerigi (duri lateral) (Sucipto, 

2011). Terdapat empat tingkat (instar) larva sesuai pertumbuhannya, yaitu 

(Ditjen PP dan PL 2005):  

Instar I : berukuran paling kecil (1-2 mm) 

Instar II  : berukuran 2,5 – 3,8 mm 

Instar III  : berukuran sedikit lebih besar dari instar II 

Instar IV  : berukuran 5 mm 

Telur Aedes sp. berwarna hitam dengan ukuran ±0,80 mm, berbentuk 

oval, dan mengapung satu per satu pada permukaan air yang jernih atau 

menempel pada dinding tempat penampung air (container) (Ditjen PP dan 

PL,2005). 

3. Siklus Hidup  

Nyamuk mengalami metamorfosis sempurna (holometabola) yaitu telur, 

larva (jentik), pupa (kepompong), dan nyamuk dewasa. Larva dan pupa 
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memerlukan air untuk kehidupannya sedangkan telur pada beberapa spesies 

nyamuk dapat bertahan hidup dalam waktu lama tanpa air namun dengan 

suhu yang lembab (Soedarto, 1992).Telur nyamuk Aedes sp. diletakkan di 

sepanjang tepi air (Soedarto, 1992). Peletakkannya satu-persatu terpisah pada 

tepi permukaan air dikontainernya. Saat pertama kali dikeluarkan, telur 

berwarna putih lalu menjadi cokelat kehitaman (Sucipto, 2011). 

Telur Aedes sp. memiliki karakter tahan kering dan habitat mengandung 

air dan berada di atas garis air (Susanna & Sembiring, 2011). Telur ini di 

tempat kering (tanpa air) dapat bertahan sampai 6 bulan (Tim 

Penanggulangan DBD Departemen Kesehatan RI, 2004). Suhu untuk telur 

dapat bertahan adalah -2 °C sampai 42 °C (Ditjen PP dan PL, 2005). 

Pada umumnya telur akan menetas menjadi larva dalam waktu sekitar 

dua hari setelah telur terendam air (Ditjen PP dan PL, 2005). Setelah menetas, 

larva akan selalu hidup dalam air (Sucipto, 2011). Air yang bersih dan tenang 

dapat menjadi tempat perkembangbiakan Aedes sp. 

Aedes albopictus umumnya lebih menyukai genangan air alami yang 

terdapat di luar rumah sebagai tempat perkembangbiakannya, misalnya 

lubang-lubang pohon, potongan batang bambu, dan lain sebagainya 

(Soedarto, 1992). Stadium larva menjadi pupa biasanya berlangsung selama 

5-15 hari (Sucipto, 2011). Pupa nyamuk masih dapat aktif bergerak di dalam 

air (Tim Penanggulangan DBD Departemen Kesehatan RI, 2004). Setelahnya 

pupa akan berubah menjadi nyamuk dewasa dalam waktu 2-4 hari. Umur 

nyamuk betina dapat mencapai 3 bulan (Ditjen PP dan PL, 2005). 
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Suhu dan pH air juga berperan dalam perkembangan nyamuk pra- 

dewasa. Pada suhu air perindukan antara 25-32°C, waktu yang diperlukan 

untuk pertumbuhan dan perkembangan Ae.aegypti dari telur hingga menjadi 

nyamuk berkisar antara 8-15 hari. Suhu tersebut merupakan suhu optimal 

(Tim Penanggulangan DBD Departemen Kesehatan RI, 2004). Dengan suhu 

air di bawah 24°C atau lebih rendah dari suhu optimal, waktu pertumbuhan 

dan perkembangan menjadi lebih lama. Sedangkan pada pH air yang netral, 

pertumbuhan dan perkembangan Ae.aegypti pra-dewasa lebih cepat daripada 

pH asam atau basa. Hal ini berkaitan dengan pembentukan enzim sitokrom 

oksidase di dalam tubuh larva yang berfungsi dalam proses metabolisme 

(Hidayat & Santoso,1997). Tinggi rendahnya kadar oksigen terlarut dalam air 

akan berpengaruh terhadap proses pembentukan enzim tersebut, terutama 

pada penurunan pH. Pada keadaan air dengan pH asam (pH rendah) kadar 

oksigen yang terlarut lebih tinggi sehingga pertumbuhan mikroba dalam air 

semakin pesat dan kebutuhan oksigen juga meningkat, akibatnya kadar 

oksigen terlarut menurun. Hal ini mempengaruhi pembentukan enzim 

sitokrom oksidase sehingga berpengaruh pula pada pertumbuhan dan 

perkembangan Ae.aegypti pra-dewasa (Hidayat & Santoso, 1997).   

4. Perilaku Nyamuk Dewasa 

Setelah keluar dari pupa (kepompong), nyamuk beristirahat di kulit 

kepompong untuk sementara waktu. Beberapa saat setelah itu, sayap 

meregang menjadi kaku sehingga nyamuk mampu terbang untuk mencari 

mangsa (Ditjen PP dan PL, 2005). Aedes aegypti dewasa dapat menjadi 
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vektor bila umurnya lebih dari 14 hari karena masa inkubasi ekstrensik di 

dalam tubuh nyamuk antara 8-14 hari. Panjang pendeknya umur nyamuk 

antara lain tergantung dari suhu dan kelembaban udara. Makin tinggi suatu 

tempat dari permukaan air laut suhu udaranya akan menjadi rendah ( 

Mintarsih, Santoso, & Suwasono, 1996). Nyamuk Aedes aegypti jantan 

mengisap cairan tumbuhan atau sari bunga untuk kelangsungan hidupnya 

sedangkan nyamuk betina mengisap darah. Protein darah diperlukan untuk 

mematangkan sel telurnya (Ditjen PP dan PL,2005). Setelah kawin, nyamuk 

betina memerlukan darah untuk bertelur. Nyamuk betina menghisap darah 

manusia setiap 2 – 3 hari sekali (Tim Penanggulangan DBD Departemen 

Kesehatan RI, 2004). 

Nyamuk betina lebih menyukai darah manusia daripada binatang 

(bersifat antropofilik) dan mempunyai kebiasaan menggigit berulang 

(multiple biters) (Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan 

Lingkungan, 2005). Hal ini dilakukan sampai lambungnya penuh berisi darah 

dalam satu siklus gonotropik (Sucipto, 2011). Aktivitas nyamuk dewasa 

mencari darah dimulai pada pagi hari hingga petang dengan puncak aktivitas 

pukul 09.00 – 10.00 dan 16.00 – 17.00 (Direktorat Jenderal Pengendalian 

Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, 2005) serta memiliki jarak terbang 

nyamuk sekitar 40 – 100 meter. (Tim Penanggulangan DBD Departemen 

Kesehatan RI, 2004) 

Setelah menghisap darah hingga lambung penuh, nyamuk betina perlu 

istirahat sekitar 2 – 3 hari untuk mematangkan telur (Tim Penanggulangan 
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DBD Departemen Kesehatan RI, 2004). Untuk itu Ae.aegypti hinggap dan 

beristirahat di dalam atau di kadang luar rumah berdekatan dengan tempatnya 

berkembang biak (Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan 

Lingkungan, 2005). Tempat hinggap yang disenangi adalah benda-benda 

yang tergantung seperti pakaian, kelambu, dan tirai (Sucipto, 2011). Selain itu 

tempat-tempat yang lembab dan kurang terang, seperti kamar mandi, dapur, 

WC, dan di luar rumah seperti pada tanaman hias di halaman rumah juga 

disukai Aedes sp.untuk tempat beristirahat (Tim Penanggulangan DBD 

Departemen Kesehatan RI, 2004). Nyamuk Aedes aegypti bertelur dan 

berkembang biak di tempat penampungan air bersih seperti tempat 

penampungan air untuk keperluan sehari-hari (bak mandi, WC, tempayan, 

drum air, bak menara (tower air) yang tidak tertutup, sumur gali), wadah yang 

berisi air bersih atau air hujan (tempat minum burung, vas bunga, pot bunga, 

ban bekas, potongan bambo yang dapat menampung air, kaleng, botol, tempat 

pembuangan air dikulkas dan barang bekas lainnya) yang dapat menampung 

air meskipun dalam volume kecil (Tim Penanggulangan DBD Departemen 

KesehatanRI, 2004). 

Nyamuk Aedes albopictus umumnya lebih menyukai genangan air 

alami yang terdapat di luar rumah sebagai tempat perkembangbiakannya 

(Soedarto, 1992). Di tempat-tempat ini nyamuk Aedes sp. menunggu proses 

pematangan telurnya (Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan 

Penyehatan Lingkungan, 2005). Setelah istirahat dan proses pematangan telur 

selesai, nyamuk betina akan meletakan telurnya menempel pada dinding 
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penampungan air, sedikit di atas permukaan air. Setiap kali bertelur, nyamuk 

betina dapat mengeluarkan sekitar 100 butir telur dengan ukuran sekitar 0,8 

mm per butir (Tim Penanggulangan DBD Departemen Kesehatan RI, 2004). 

Kemampuan terbang nyamuk betina rata-rata 40 meter, maksimal 100 meter. 

Namun secara pasif, misalkan karena angin atau terbawa kendaraan dapat 

berpindah lebih jauh (Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan 

Penyehatan Lingkungan,2005). 

5. Penyebaran Vektor  

Nyamuk Aedes sp. tersebar luas di daerah tropis dan sub-tropis. Di 

Indonesia, nyamuk ini tersebar luas baik di rumah-rumah maupun ditempat-

tempat umum. Nyamuk ini dapat hidup dan berkembangbiak sampai 

ketinggian daerah dengan ketinggian ±1000 meter dari permukaan air laut. Di 

atas ketinggian 1000 meter nyamuk tidak dapat berkembangbiak karena pada 

ketinggian tersebut suhu udara terlalu rendah (Ditjen PP dan PL, 2005). 

Nyamuk Aedes aegypti tersebar di seluruh Indonesia, terutama di kota 

pelabuhan dan kota dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Kepadatan 

Aedes aegypti tertinggi berada di daerah dataran rendah karena pada 

umumnya penduduk di dataran rendah lebih padat daripada di dataran tinggi 

(Sucipto, 2011). 

2.3.6 Angka Kepadatan Jentik 

Untuk mengetahui kepadatan vektor nyamuk pada suatu tempat, 

diperlukan survei yang meliputi survei nyamuk, survei jentik serta survei 

perangkap telur (ovitrap). Data-data yang diperoleh, nantinya dapat 
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digunakan untuk menunjang perencanaan program pemberantasan vektor. 

Dalam pelaksanaannya, survei dapat dilakukan dengan menggunakan 2 

metode (Depkes RI, 2005), yakni : 

1. Metode Single Larva 

Survei ini dilakukan dengan cara mengambil satu jentik disetiap tempat-

tempat yang menampung air yang ditemukan ada jentiknya untuk selanjutnya 

dilakukan identifikasi lebih lanjut mengenai jenis jentiknya. 

2. Metode Visual 

Survei ini dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya larva disetiap 

tempat genangan air tanpa mengambil larvanya. Setelah dilakukan survei 

dengan metode diatas, pada survei jentik nyamuk Aedes aegypti akan 

dilanjutkan dengan pemeriksaan kepadatan jentik dengan ukuran sebagai 

berikut: 

a) Angka Bebas Jentik (ABJ) 

 

 

 

b) House Index (HI) adalah jumlah rumah positif jentik dari seluruh 

rumahyang diperiksa. 

 

 

 

X   100 % HI  = 
Jumlah rumah yang positif jentik 

Jumlah rumah yang diperiksa 

X   100 % ABJ = 
Jumlah rumah yang tidak ditemukan jentik 

Jumlah rumah yang diperiksa 
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c) Container Index (CI) adalah jumlah kontainer yang ditemukan larva dari 

seluruh kontainer yang diperiksa 

 

 

 

d) Breteu Index (BI) adalah jumlah kontainer dengan larva dalam seratus 

rumah. 

 

 

HI lebih menggambarkan penyebaran nyamuk di suatu wilayah. 

Density figure (DF) adalah kepadatan jentik Aedes aegypti yang 

merupakan gabungan dari HI, CI dan BI yang dinyatakan dengan skala 1-9 

seperti tabel menurut WHO Tahun 1972 di bawah ini : 

Tabel 2.1 Ukuran Kepadatan Nyamuk Aedes aegypti Menggunakan Larva 
Index 

Density figure 
(DF) 

House Index (HI) 
Container Index 

(CI) 
Breteau Index 

(BI) 
1 1 – 3 1 - 2 1 - 4 
2 4 – 7 3 - 5 5 – 9 
3 8 – 17 6 - 9 10 – 19 
4 18 – 28 10  -1 4 20 – 34 
5 29 – 37 15  –  20 35 -49 
6 38 – 49 21 - 27 50 – 74 
7 50 -59 28 - 31 75 – 99 
8 60 – 76 32  –  40 100 – 199 
9 >77 >41 >200 

Sumber: WHO (1972) 

 

Keterangan Tabel : 

DF = 1    = kepadatan rendah 

DF = 2-5 = kepadatan sedang 

DF = 6-9 = kepadatan tinggi. 

X   100 % CI  = 
Jumlah kontainer yang positif jentik  

Jumlah kontainer yang diperiksa 

X   100  BI  = 
Jumlah kontainer yang positif jentik  

100 rumah yang diperiksa 
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Berdasarkan hasil survei larva dapat ditentukan Density Figure. 

Density Figure ditentukan setelah menghitung hasil HI, CI, BI kemudian 

dibandingkan dengan tabel Larva Index. Apabila angka DF kurang dari 1 

menunjukan risiko penularan rendah, 1-5 resiko penularan sedang dan diatas 

5 risiko penularan tinggi. 

2.4  Program Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue  

Keputusan Menetri Kesehatan Nomor 581/Menkes/SK/VII/1992 

tentang pemberantasan penyakit Demam Berdarah Dengue menyebutkan 

bahwa upaya pemberantasan Demam Berdarah Dengue dilakukan melalui 

kegiatan pencegahan, penemuan dan  pelaporan penderita, pengamatan 

penyakit dan penyelidikan epidemiologi, penanggulangan seperlunya, 

penanggulangan lain dan penyuluhan kepada masyarakat. 

Keputusan Menetri Kesehatan Nomor 581/Menkes/SK/VII/1992 

tentang pemeberantasan penyakit Demam Berdarah Dengue juga menetapkan 

bahwa pelaksanaan kegiatan pemberantasan penyakit Demam Berdarah 

Dengue dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat di bawah koordinasi 

Kepala wilayah/daerah. 

Menurut Depkes RI (2005), bahwa hingga saat ini pemberantasan 

nyamuk Aedes aegypti merupakan cara utama yang dilakukan untuk 

memberantas Demam Berdarah Dengue, karena vaksin untuk mencegah dan 

untuk membasmi virusnya belum tersedia. Cara pemeberantasannya adalah 

sebagai berikut : 
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a. Pemberantasan nyamuk dewasa 

Pemberantasan terhadap nyamuk dewasa dilakukan dengan cara 

penyemprotan (fogging) dengan insektisida. Mengingat kebiasaan nyamuk 

senang hinggap pada benda-benda bergantungan, maka penyemprotan 

tidak dilakukan di dinding pada pemberantasan nyamuk penular malaria. 

Untuk membatasi penularan virus dengue penyemprotan dilakukan dua 

siklus dengan interval 1 minggu. Pada penyemprotan siklus pertama, 

semua nyamuk yang mengandung virus dengue (nyamuk infektif) dan 

nyamuk-nyamuk lainnya akan mati. Tetapi akan segera muncul nyamuk-

nyamuk baru yang diantaranya akan mengisap darah penderita viremia 

yang masih ada yang dapat menimbulkan terjadinya penularan kembali. 

Oleh karena itu perlu dilakukan penyemprotan siklus kedua. 

Penyemprotan siklus kedua dilakukan 1 minggu setelah penyemprotan 

yang pertama agar nyamuk baru yang infektif tersebut akan terbasmi 

sebelum sempat menularkan kepada orang lain. 

Dalam waktu singkat, tindakan penyemprotan dapat membatasi penularan, 

akan tetapi tindakan ini harus diikuti dengan pemberantasan terhadap 

jentiknya agar populasi nyamuk penular dapat ditekan serendah-

rendahnya. Dengan demikian bila ada penderita Demam Berdarah Dengue 

atau orang dengan viremia, maka tidak dapat menular kepada orang lain. 
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b. Pemberantasan jentik 

Pemberantasan terhadap jentik Aedes aegypti yang dikenal dengan istilah 

Pemberantasan Sarang Nyamuk dan jentik Demam Berdarah Dengue 

(PSJN DBD) dilakukan dengan cara : 

1. Fisik 

Cara ini dikenal dengan 3M, yaitu : Menguras bak mandi, bak WC, 

dan lain-lain; Menutup tempat penampungan air rumah tangga 

(tempayan, drum dan lain-lain); serta mengubur, menyingkirkan atau 

memusnahkan barang-barang bekas (seperti kaleng, ban dan lain-lain). 

Pengurasan tempat penampungan air perlu dilakukan secara teratur 

sekurang-kurangnya seminggu sekali agar nyamuk tidak berkembang 

biak ditempat tersebut. Pada saat ini telah dikenal pula istilah 3M Plus 

yaitu kegiatan 3M yang diperluas. 

2. Kimia 

Cara pemberantasan jentik Aedes aegypti dengan menggunakan 

insektisida pembasmi jentik (larvasida) ini dikenal dengan istilah 

larvasidasi. larvasisasi yang biasanya digunakan antara lain adalah 

temephos. Formulasi yang digunakan adalah granules (sand 

granules). Dosis yang digunakan 1 ppm atau 10 gram untuk tiap 100 

liter air. Larvasidasi dengan temephos ini mempunyai efek residu 3 

bulan. 

 

  

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI RAFITA ESTU W.



HUBUNGAN SANITASI LINGKUNGAN  ...

40 
 

 
 

3. Biologi 

Misalnya memelihara ikan pemakan jentik diantaranya yaitu ikan 

kepala timah, cupang dan lain-lain. 

Sedangkan jenis kegiatan pemberantasan nyamuk penular Demam 

Berdarah Dengue antara lain : 

a) Bulan bakti gerakan 3M atau dikenal juga dengan istilah Bulan 

Kewaspadaan 3M Sebelum Musim Penularan Atau Gerakan 3M 

Sebelum Masa Penularan (G 3M SMP), adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan pada saat sebelum terjadinya penularan Demam Berdarah 

Dengue, yaitu bulan dimana jumlah kasus Demam Berdarah Dengue 

paling rendah, berdasarkan jumlah kasus rata-rata perbulan selama 5 

tahun terakhir. Kegiatan ini dilakukan selama sebulan penuh dengan 

mangajak warga melakukan PSN-DBD dipimpin oleh kepala 

wilayah setempat serta melibatkan lintas sektor. Kegiatan ini 

diprioritaskan di desa / kelurahan rawan I (endemisitas) agar 

sebelum terjadi puncak penularan virus dengue, populasi nyamuk 

penular dapat ditekan serendah-rendahnya sehingga KLB dapat 

dicegah. Kegiatan ini dapat juga dilakukan  dalam bentuk lain 

misalnya Gerakan jumat bersih dan lain-lain. 

b) Pemeriksaan Jentik Berkala (PJB) 

Pemeriksaan jentik berkala adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang yang ditunjuk, untuk melakukan pemantauan jentik pada 

rumah-rumah dearah tertentu. 
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Kegiatannya : 

1) memantau setiap rumah tentang ada tidaknya jentik nyamuk 

2) mencatat dan merekapitulasi hasil pemeriksaan  

3) melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk 

c) Penyuluhan kepada keluarga/masyarakat 

Selain penyuluhan secara individu yang dilakukan melalui kegiatan 

PJB, penyuluhan kepada masyarakat luas juga dilakukan secara 

kelompok (seperti pertemuan kader, arisan dan lain-lain) dan secara 

massal (pertemuan musyawarah desa). Menurut WHO (2000), pada 

tingkat masyarakat dapat diselenggarakan kampanye kebersihan dua 

kali atau lebih dalam setahun untuk memberantas tempat-tempat 

perkembangbiakan jentik nyamuk ditempat umum maupun di rumah 

pribadi. 

2.5 Sanitasi Lingkungan 

Menurut Entjang (2000) yang dimaksud dengan hygiene sanitasi 

lingkungan adalah pengawasan lingkungan fisik, biologis, sosial dan ekonomi 

yangmempengaruhi kesehatan manusia dimana lingkungan yang berguna 

ditingkatkan dan diperbanyak sedangkan yang merugikan diperbaiki atau 

dihilangkan. 

Sedangkan menurut Azwar dalam buku Pengantar Ilmu Kesehatan 

Lingkungan (1995) membedakan pengertian antara hygiene dengan sanitasi. 

Yang dimaksud dengan hygiene adalah usaha kesehatan masyarakat yang 

mempelajari pengaruh kondisi lingkungan terhadap kesehatan manusia, upaya 
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mencegah timbulnya penyakit karena faktor lingkungan kesehatan tersebut, 

serta membuat kondisi lingkungan sedemikian rupa sehingga terjamin 

pemeliharaan kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan sanitasi adalah 

usaha kesehatan masyarakat yang menitik beratkan pada penguasaan terhadap 

berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan. 

Menurut penyelidikan WHO bahwa di negara-negara yang sedang 

berkembang terdapat banyak penyakit kronis endemis, sering terjadi epidemi, 

masa hidup yang pendek, angka kematian bayi dan anak-anak yang tinggi. 

Hal ini disebabkan oleh: 

a) Pengotoran persediaan air rumah tangga 

b) Infeksi karena kontak langsung ataupun tak langsung dengan feces 

manusia 

c) Infeksi yang disebabkan oleh arthropoda, rodent, mollusca dan vektor-

vektor penyakit lainnya 

d) Pengotoran air susu dan makanan lainnya 

e) perumahan yang terlalu sempit 

f) Penyakit-penyakit hewan yang berhubungan dengan manusia. 

Menurut Dainur (1995), pesatnya pertumbuhan penduduk serta 

pertumbuhan teknologi membuat pertumbuhan mobilitas penduduk juga 

sangat pesat. Hal ini membuat seolah-olah lingkungan serta ruang gerak 

penduduk merupakan ancaman terhadap tingkat kesehatan lingkungan di 

wilayah tertentu. Tingkat kesehatan lingkungan dapat diukur dengan 

parameter berikut: 
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a) Penyediaan air bersih terlindung 

b) Pembuangan (drainase) air limbah yang memenuhi persyaratan 

kesehatan 

c) Penyediaan dan pemanfaatan tempat pembuangan kotoran serta cara 

pembuangankotoran manusia yang sehat 

d) Penyediaan dan pemanfaatan tempat pembuangan sampah rumah tangga 

dantempat-tempat umum yang memenuhi persyaratan kesehatan 

e) Penyediaan sarana pengawasan penyehatan makanan 

f) Penyediaan sarana perumahan yang memenuhi persyaratan kesehatan 

g) Penyediaan sarana pengawasan pencemaran udara oleh industri. 

Menurut Notoadmojo (2003), sanitasi lingkungan (Enviromental 

Sanitation) adalah upaya pengendalian semua faktor lingkungan fisik 

manusia yang mungkin menimbulkan atau dapat menimbulkan hal-hal yang 

merugikan bagi perkembangan fisik, kesehatan dan daya tahan hidup 

manusia. Faktor alam yang merupakan faktor lingkungan yang 

mempengaruhi perkembangbiakan Aedes aegypti adalah sebagai berikut : 

a. Suhu 

Nyamuk adalah binatang berdarah dingin sehingga proses metabolisme 

dan siklus kehidupannya tergantung pada suhu lingkungan, tidak dapat 

mengatur suhu tubuhnya sendiri terhadap perubahan-perubahan di luar 

tubuhnya. Nyamuk dapat bertahan hidup pada suhu rendah tetapi proses 

metabolismenya menurun bahkan terhenti bila suhu turun sampai suhu 

kritis. Pada suhu yang lebih tinggi dari 350C, juga mengalami perubahan, 
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suhu  dan rata-rata optimum untuk pertumbuhan nyamuk 250C- 270C. 

Pertumbuhan akan terhenti bila kurang 100C atau lebih 400C. Toleransi 

suhu tergantung spesies nyamuknya, spesies nyamuk tidak tahan pada 

suhu 50C- 60C. Kecepatan perkembangan nyamuk tergantung dari 

kecepatan metabolisme yang sebagian besar diatur oleh suhu seperti 

lamanya masa pradewasa, kecepatan pencernaan darah yang dihisap, 

pematangan dari indung telur, frekuensi mengambil makanan atau 

menggigit berbeda-beda menurut suhu (Depkes RI, 2001) 

b. Kelembapan 

Sistem pernafasan nyamuk yang menggunakan pipa udara (trachea) 

dengan lubang-lubang pada dinding tubuh nyamuk (spiracle). Adanya 

spiracle yang terbuka lebar tanpa ada mekanisme pengaturnya, pada saat 

kelembapan rendah menyebabkan penguapan air dari dalam tubuh 

sehingga menyebabkan keringnya cairan tubuh. Pada kelembapan tinggi 

nyamuk cepat payah dan waktu kering yang singkat menyebabkan 

kematian akibat kekeringan. Kelembapan optimum bagi kehidupan 

nyamuk adalah 70-80%. Jika kelembapan kurang dari 60%, umur nyamuk 

pendek karena tidak cukup untuk siklus pertumbuhan parasit di dalam 

tubuh (Depkes RI,2001). 

c. Curah Hujan 

Hujan menyebabkan naiknya kelembapan nisbi udara dan menambah 

jumlah tempat perkembangbiakan  (breeding places). Curah hujan yang 

lebat menyebabkan bersihnya tempat perkembangbiakan vektor karena 
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larvanya hanyut dan mati. Penyakit yang ditularkan nyamuk menjadi 

tinggi terjadi sebelum atau sesudah musim lebat. Pengaruh hujan berbeda-

beda menurut banyaknya hujan dan keadaan fisik daerah. Banjir dan 

kurang hujan menyebabkan berpindahnya perkembangbiakan nyamuk 

secara temporer. Banyaknya curah hujan yang sedang dan waktu lama 

akan memperbesar kesempatan untuk berkembangbiak yang subur 

(Depkes RI, 2001) 

Pada musim hujan tempat perkembangbiakan Aedes aegypti yang pada 

musim kemarau tidak terisi air, mulai terisi air. Telur-telur yang belum 

sempat menetas, dalam tempo yang singkat akan menetas. Selain itu pada 

musim hujan semakin banyak tempat penampungan air alamiah yang terisi 

air hujan dapat digunakan sebagai tempat perkembangbiakan nyamuk. 

Pada musim hujan populasi Aedes aegypti lebih stabil di daerah perkotaan, 

semi perkotaan dan pedesaan (Depkes RI, 2005) 

d. Musim 

Di negara-negara dengan 4 musim, epidemi Demam Berdarah Dengue 

berlangsung terutama pada musim panas meskipun ditemukan kasus-kasus 

Demam Berdarah Dengue sporadis pada musim dingin. Di negara-negara 

di Asia Tenggara epidemi Demam Berdarah Dengue terutama terjadi pada 

musim penghujan. Di Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Filipina epidemi 

Demam Berdarah Dengue terjadi beberapa minggu setelah datangnya 

musim penghujan. Epidemi mencapai angka tertinggi pada sebulan setelah 
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curah hujan mencapai puncak tertinggi untuk kemudian menurun sejalan 

dengan menurunnya curah hujan (Djunaedi,2006) 

e. Angin 

Angin secara langsung berpengaruh pada penerbangan nyamuk, bila 

kecepatan angin 11-14 km/jam atau 25-31 ml/jam akan menghambat 

penerbangan nyamuk. Angin mempengaruhi penguapan (evaporasi) air 

dan suhu udara (konveksi). Jika suhu tenang mungkin suhu nyamuk ada 

beberapa fraksi satu derajat lebih tinggi dari suhu ruangan, bila ada angin 

evaporasi baik dan konveksi baik maka suhu tubuh nyamuk turun 

beberapa fraksi satu derajat lebih rendah dari suhu lingkungan (Depkes 

RI,2001) 

f. Kondisi Lingkungan 

Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 Tentang 

Pengelolaan Ruang  terbuka hijau, tanaman perdu adalah tanaman yang 

pertumbuhannya optimal batangnya mempunyai garis tengah 1 sampai 10 

cm, dengan ketinggian maksimal 3 sampai 5 meter. 

Aedes albopictus yang juga dapat menyebabkan penyakit Demam 

Berdarah Dengue dikenal sebagai nyamuk yang habitnya banyak 

berasosiasi dengan bentang alam dengan keteduhan yang tinggi. Upaya 

penghijauan yang bertujuan memberikan kesegaran udara di daerah 

perkotaan dapat mempunyai dampak negatif berupa peningkatn kepadatan 

Aedes albopictus yang disebabkan oelh banyak faktor antara lain jenis-

jenis tumbuhan, penampung air hujan, seperti sendi-sendi daun, tonggak-
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tonggak bekas tebangan bambu, pot , kaleng bekas, dan kantong plastik 

yang akan digunakan untuk pembibitan (Seregeg, 1996) 

Menurut Kepmenkes No. 829/ Menkes/ SK/VII/1999 tentang ketentuan 

persyaratan kesehatan rumah tinggal, pencahayaan alam dan atau buatan 

langsung maupun tidak langsung dapat menerangi seluruh ruangan dengan 

intensitas penerangan minimal 60 lux dan tidak menyilaukan mata. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Untoro (1992), diketahui 

bahwa nyamuk Aedes aegypti yang hidup dipencahayaan lingkungan gelap 

menghasilkan telur yang lebih banyak dibandingkan yang dipelihara 

dilingkungan terang. 

Untuk mengantisipasi Demam Berdarah Dengue upaya yang dilakukan 

adalah tetap melakukan gerakan 3M, menggunakan kelambu ketika tidur, 

memakai obat yang dapat mencegah gigitan nyamuk, menghindari 

menggantung pakaian, mengupayakan ventilasi dan pencahayaan yang 

baik, memelihara ikan pemakan jentik, menanam pohon pengusir nyamuk 

(zodia, lavender) , serta menaburkan larvasida ditempat penampungan air 

yang sulit dibersihakan (Sahruddin, 2009). 
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