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ABSTRAK 

 

DBD merupakan penyakit menular yang masih menjadi salah satu 

permasalahan utama kesehatan masyarakat di Indonesia. Jawa Timur merupakan 

daerah endemis DBD dengan jumlah kasus sebesar 9.273 pada tahun 2014. DBD 

menyebar di beberapa kabupaten/ kota di Jawa Timur dan hampir tiap tahun 

terjadi KLB DBD. Pada awal tahun 2016 Kabupaten Kediri kembali ditetapkan 

dalam daftar 5 kabupaten dengan jumlah kasus DBD tertinggi, dengan jumlah 

kematian terbanyak kedua. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor 

yang berhubungan dengan kejadian DBD di daerah endemis dan sporadis 

Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri. 

Penelitian ini menggunakan rancangan kasus kontrol dengan pendekatan 

observasional analitik. Objek penelitian ini adalah orang yang tinggal di daerah 

endemis dan sporadis DBD Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri yang 

selama bulan Januari-April 2016 menderita DBD. Besar sampel penelitian di 

daerah endemis sebanyak 39 responden, dengan besar kasus sebanyak 13 

responden dan kontrol sebanyak 26 responden. Besar sampel penelitian di daerah 

sporadis sebanyak 30 responden, dengan besar kasus sebanyak 10 responden dan 

kontrol sebanyak 20 responden. Total sampel dalam penelitian ini sebanyak 69 

responden. Variabel bebas meliputi mobilitas, pemakaian kelambu, pemakaian 

anti nyamuk, menguras tempat penampungan air, dan Tempat penampungan air 

berjentik. Analisis hubungan antara dua variabel dilakukan dengan menggunakan 

uji chi square. 

Hasil penelitian menunjukkan variabel bebas yang berhubungan dengan 

kejadian DBD di daerah endemis adalah kebiasaan membersihkan TPA 

(p=0,038). Sedangkan variabel bebas yang berhubungan dengan kejadian DBD di 

daeran sporadis adalah mobilitas berdasarkan jangka waktu mengunjungi daerah 

endemis DBD (p=0,015) dan variabel kebiasaan membersihkan TPA (p=0,010). 

Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kebiasaan membersihkan TPA 

minimal seminggu sekali berhubungan dengan kejadian DBD di daerah endemis 

dan sporadis. Mobilitas berdasarkan jangka waktu mengunjungi daerah endemis 

berhubungan dengan kejadian DBD di daerah sporadis, namun tidak berhubungan 

di daerah endemis. Masyarakat sebaiknya senantiasa meningkatkan kegiatan PSN. 
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