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ABSTRAK 
 

Leptospirosis adalah penyakit zoonosis berpotensi menimbulkan wabah 
dan endemis di beberapa wilayah Indonesia, terutama daerah yang sering banjir. 
Kasus leptospirosis tertinggi di Indonesia tahun 2013 adalah Jawa Timur. 
Ponorogo merupakan daerah kasus leptospirosis di daerah dataran tinggi. Sistem 
Kewaspadaan Dini sesuai Pedoman Kementerian Kesehatan tahun 2014 belum 
optimal dilaksanakan di daerah khsusnya pada kasus leptospirosis dataran tinggi. 
Tujuan Penelitian untuk pengembangan model kerawanan daerah sebagai 
indikator kewaspadaan dini leptospirosis di dataran tinggi. 

Jenis penelitian adalah analitik observational, desain case control 
membandingkan wilayah kasus dan wilayah belum ditemukan kasus. Populasi 
penelitian 50 desa tersebar di 4 kecamatan daerah dataran tinggi Kabupaten 
Ponorogo, dengan sampel: 10 Desa kasus dan 30 desa kontrol.  

Hasil penelitian diperoleh 6 jalur handal (CR>0,6), kemampuan prediksi 
baik (R20,681), konstruk baik (AVE>0,5). Analisis faktor risiko terdiri 11 
indikator (agent, pengetahuan, sikap, tindakan, tikus dalam rumah, kandang sapi 
dekat rumah, kandang kambing dekat rumah, SPAL, lantai tanah, genangan air, 
dan mobilitas). Penyusunan Indeks Kerawanan Daerah atau K (Kriteria) = 
0,264Agent + 0,097Vektor + 0,272PST + 0,468Fisik + 0,083Mobilitas. Risiko 
tinggi leptopsirosis dibuat tiga kriteria: K≥69 (11 indikator), K≥44 (10 indikator, 
tanpa Agent), K≥36 (7 indikator, tanpa Agent dan PST).  

Kesimpulan Penelitian adalah tersusun panduan model kerawanan daerah 
leptospirosis pada dataran tinggi dalam melengkapi panduan Kementerian 
Kesehatan tahun 2014. Panduan SKD ini bersifat surveilans aktif dapat dijalankan 
berdasarkan perubahan musim, kondisi lingkungan serta tidak menunggu kasus 
pada manusia. Kriteria risiko rendah dan risiko tinggi terjadi leptospirosis dibuat 
dalam pemetaan, untuk mempermudah intervensi pengendalian leptospirosis. 

 
Kata kunci : kerawanan daerah, leptospirosis, dataran tinggi. 
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