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ABSTRAK 

 

Mobilisasi orang, barang dan alat angkut yang semakin cepat akan 
berpengaruh terhadap risiko penularan penyakit di pelabuhan. Penularan dan 
penyebaran penyakit dapat disebabkan oleh binatang maupun vektor pembawa 
penyakit baik yang terbawa oleh alat angkut  maupun vektor yang telah ada di 
pelabuhan. Vektor yang ada di pelabuhan salah satunya adalah jentik Aedes 
aegypti. Adanya keberadaan jentik Aedes aegypti akan berpotensi mempengaruhi 
kepadatan jentik Aedes aegypti sebagai faktor resiko penularan penyakit yang 
disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Penelitian ini dilakukan untuk 
menganalisis hubungan perilaku masyarakat dalam PSN, pengetahuan masyarakat 
tentang pelabuhan bebas jentik dan faktor lingkungan dengan keberadaan jentik 
Aedes aegypti di Pelabuhan Pulang Pisau dan menghitung besar risikonya. 

Penelitian dilaksanakan dengan rancangan cross sectional dengan 
menggunakan pendekatan kuantitatif.  Sampel pada penelitian ini  adalah  80 
rumah tangga yanga ada di wilayah kerja pelabuhan Pulang Pisau kemudian 
dilakukan observasi dan wawancara.Pengambilan sampel  menggunakan metode 
simple  random sampling. Data di analisis menggunakan  uji statistik chi square 
untuk melihat hubungan antar dua variabel dengan derajat kemaknaannya 5% dan 
tingkat keyakinan 95%. 

Hasil penelitian terhadap keberadaan jentik Aedes aegypti pada 80 rumah 
responden yang di observasi sebesar 62,5%. Hasil uji statistik menunjukkan 
bahwa semua variabel berhubungan dengan keberadaan jentik Aedes aegypti  
yakni pengetahuan PSN ( p value = 0,04 dan Prevalensi Rasio = 1,76), sikap PSN 
(p value = 0,024 dan Prevalensi Rasio = 1,55), tindakan PSN (p value = 0,000 dan 
Prevalensi Rasio = 3,89),  pengetahuan tentang bebas jentik PSN (p value = 0,007 
dan Prevalensi Rasio = 1,8), keberadaan tempat penampungan air (p value = 
0,000 dan Prevalensi Rasio = 2,81),  dan jenis tempat penampungan air (p value = 
0,000 dan Prevalensi Rasio = 3,34). 

Kesimpulan  yang dapat ditarik adalah  faktor yang berhubungan dengan 
keberadaan jentik Aedes egypti di Pelabuhan Pulang Pisau adalah perilaku PSN 
yakni pengetahuan PSN, sikap PSN dan tindakan PSN, pengetahuan tentang bebas 
jentik dan faktor lingkungan yaitu keberadaan tempat penampungan air dan jenis 
tempat penampungan air sehingga disarankan bagi masyarakat sekitar pelabuhan 
untuk berperan aktif  dalam kegiatan  pengendalian vektor jentik Aedes aegypti 
melalui upaya pemberantasan sarang  nyamuk. 
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