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ABSTRAK 

 

EVALUASI PROGRAM PEMBERANTASAN DAN PENGENDALIAN 

PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE DENGAN PENDEKATAN 

ECOSOCIAL DI KOTA SURABAYA 

 

Penyakit Demam Berdarah Dengue merupakan penyakit yang menjadi 

masalah kesehatan. ndonesia berada di daerah ekuator dan merupakan wilayah 

tropis. Hal tersebut mendukung perkembangbiakan Aedes aegypti yang 

merupakan vektor dari virus Demam Berdarah Dengue. Program Pemberantasan 

dan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (P2DBD) merupakan 

program pemerintah dalam upaya efektif dan efisien dalam mengantisipasi 

kenaikan angka kejadian kasus DBD dengan cara melakukan tindakan pencegahan 

dan penanggulangan yang bertujuan memberantas nyamuk penularnya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kecukupan pelaksanaan 

Program Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue 

(P2DBD) di Kota Surabaya. Penelitian dilakukan dengan memilih 5 Puskesmas 

dengan total seluruh responden adalah 29 orang. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif untuk mendapatkan informasi secara mendalam dari 

informan yang terkait dalam pelaksanaan P2DBD. 

Hasil evaluasi variabel pemegang kebijakan (stakeholder) di Puskesmas 

adalah baik, penilaian berdasarkan keterlibatan pemegang kebijakan. Hasil 

evaluasi variabel kegiatan (activity) adalah cukup. Hasil evaluasi variabel sumber 

daya (resources states) adalah kurang. Target standar ABJ bulan Februari 2018 

sebesar 95% belum tercapai di 5 Puskesmas. Hasil evaluasi variabel kebutuhan 

(needs) adalah baik. 5 Puskesmas telah memiliki sarana dan prasarana fogging, 

sarana dan prasarana pemeriksaan jentik berkala (PJB), dan tersedia sumber dana 

untuk pelaksanaan program. Alokasi dana di 5 Puskesmas telah sesuai. Hasil 

evaluasi variabel perhatian (concerns) adalah baik. Namun peran serta masyarakat 

dalam program 1 Rumah 1 Jumantik di 5 Puskesmas masih kurang. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah variabel pemegang kebijakan 

(stakeholder) dan variabel kebutuhan (needs) adalah baik. Perlu adanya perbaikan 

dalam kegiatan (activity), variabel sumber daya (resources states) dan variabel 

perhatian (concerns) untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program 

P2DBD. 
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