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1 ABSTRAK 

 

Permasalahan penyakit menular masih merupakan masalah kesehatan 

masyarakat di Indonesia. Salah satu penyakitnya yaitu Demam Berdarah Dengue 

(DBD) yang masih  menjadi suatu permasalahan. Penyakit Demam Berdarah 

Dengue (DBD) adalah sebuah penyakit yang disebabkan virus dengue yang 

ditularkan melalui seseorang kepada orang dengan melalui gigitan nyamuk Aedes 

aegypty dan Aedes albopictus. 

Penelitian ini menggunakan rancangan kasus kontrol dengan pendekatan 

observasional analitik. Objek penelitian ini adalah orang yang terkena kasus DBD 

selama tahun 2014-2016 dan orang yang tidak terkena kasus DBD selama tahun 

2014-2015 di wilayah kerja Puskesmas Putat Jaya Surabaya. Besar sampel 

penelitian ini adalah 84, dengan besar kasus sebanyak 28 responden dan kontrol 

sebanyak 56 responden. Variabel bebas meliputi suhu, curah hujan, kelembaban, 

lama penyinaran matahari, tindakan masyarakat,dan fasilitas tempat penampungan 

air. Analisis hubungan antara dua variabel dilakukan dengan mengunakan uji chi 

square. 

Hasil penelitian menunjukkan variabel bebas yang ada hubungannya 

dengan kejadian DBD adalah faktor suhu dengan mendapatkan nilai (p= 0), curah 

hujan mendapatkan nilai (p= 0,239). Sedangkan variabel bebas yang tidak ada 

hubungannya dengan kejadian DBD adalah faktor kelembaban mendapatkan nilai 

(p = 1)dan faktor tindakan masyarakat dengan kejadian DBD mendapatkan nilai 

(p= 0,713). 

Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa suhu dan curah hujan 

berhubungan dengan kejadian DBD. Kelembaban, lama penyinaran matahari, 

tindakan masyarakat tidak memiliki hubungan dengan kejadian DBD namun 

dapat mendapat faktor pendukung terjadinya peningkatan kejadian DBD. 
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