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ABSTRAK 

 

 

      Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus 

dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk dari genus Aedes, terutama Aedes 

aegypti. Kasus DBD di Kelurahan Putat Jaya Surabaya lebih tinggi pada anak usia 

<15 tahun. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor risiko DBD pada 

anak usia <15 tahun.  

      Jenis penelitian adalah observasional analitik dengan rancangan studi kasus 

kontrol. Populasi penelitian terdiri populasi kasus yaitu  anak usia <15 tahun yang 

sakit DBD dan populasi kontrol yaitu anak usia <15 tahun yang tidak sakit DBD. 

Besar sampel penelitian yaitu 29 sampel kasus dan 29 sampel kontrol. Cara 

pengambilan sampel menggunakan metode simple random sampling. Penelitian 

dilaksanakan di Kelurahan Putat Jaya Surabaya pada bulan Maret hingga Agustus 

2016. Variabel bebas penelitian meliputi aktivitas di luar rumah, mobilitas ke 

kecamatan endemis tinggi DBD di Surabaya, penggunaan lotion anti nyamuk, 

menguras Tempat Penampungan Air (TPA) di rumah, menutup TPA di rumah, 

mendaur ulang barang bekas di sekitar rumah, penggunaan bubuk larvasida pada 

TPA di rumah dan kebiasaan menggantung pakaian bekas pakai di kamar anak. 

Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara secara home visit.  

      Faktor risiko DBD pada anak usia <15 tahun adalah aktivitas di luar rumah 

dan kebiasaan menguras TPA di rumah. Nilai OR pada aktivitas tinggi di luar 

rumah sebesar 3,643 (95% CI = 1,109 < OR < 11,969), nilai OR pada aktivitas 

sedang di luar rumah sebesar 8,500 (95% CI = 1,403 < OR < 51,483) dan nilai OR 

pada kebiasaan menguras tempat penampungan air di rumah 2 minggu sekali 

sebesar 10,947 (95% CI = 1,261 < OR < 95,057). 

      Kesimpulan dari penelitian ini yaitu hanya aktivitas dan kebiasaan menguras 

TPA di rumah yang merupakan faktor risiko DBD pada anak usia <15 tahun. Para 

orang tua disarankan selalu memastikan anaknya agar memakai pakaian dan 

celana panjang ketika melakukan aktivitas di luar rumah. Puskesmas Putat Jaya 

juga disarankan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait petunjuk 

penggunaan lotion anti nyamuk. 
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