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ABSTRAK 

 

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan seperti cuaca dan kepadatan jentik. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis cuaca, kepadatan jentik dan kasus demam berdarah dengue di 

Kecamatan Banyuwangi tahun 2012-2016.  

Penelitian termasuk studi ecology time series. Data sekunder yang 

dibutuhkan adalah data cuaca (curah hujan, suhu, kelembaban dan lama 

penyinaran matahari), data alamat kasus DBD, data ABJ dan data program 

pengendalian selama tahun 2012-2016 yang mencakup Puskesmas Sobo, 

puskesmas Singotrunan dan Puskesmas Kertosari. Populasi penelitian yakni 

seluruh penderita DBD di Kecamatan Banyuwangi Tahun 2012-2016. Peneliti 

menggunakan analisis univariat untuk menggambarkan kondisi cuaca, kepadatan 

jentik dan kejadian DBD di Kecamatan Banyuwangi Tahun 2012-2016, dan 

menggunakan analisis bivariat untuk mencari hubungan antar variabel. 

Hasil penelitian menujukkan bahwa kejadian DBD banyak terjadi pada usia 

<15 tahun dibandingkan dengan usia dewasa yakni ≥15 tahun. Perbandingan 

antara penderita laki-laki dan perempuan tidak menunjukkan perbedaan. Hasil uji 

korelasi antara variabel cuaca yang meliputi suhu, kelembaban, curah hujan dan 

lama penyinaran matahari menujukkan bahwa tidak ada hubungan dengan 

variabel kepadatan jentik. Hasil uji korelasi anatara variabel cuaca yang meliputi 

suhu, kelembaban, curah hujan dan lama penyinaran matahari menunjukkan 

bahwa ada hubungan dengan variabel kejadian DBD. Hasil korelasi antara 

kepadatan jentik dengan kejadian DBD tidak memiliki hubungan (r=0,001). Pola 

persebaran kejadian DBD di Kecamatan Banyuwangi yakni menunjukkan pola 

clustered terutama pada kelurahan dengan kepadatan penduduk yang tertinggi. 

Sehingga, semakin padat penduduk semakin berisiko meningkatkan kejadian 

DBD.  

Variabel curah hujan merupakan variabel yang memiliki hubungan paling 

kuat dengan kejadian DBD. Masyarakat dapat melakukan antisipasi pencegahan 

terjadinya demam berdarah pada awal musim hujan dan akhir musim hujan, bisa 

dengan menggunakan cara pencegahan terhadap gigitan nyamuk menggunakan 

rapellent pada siang hari. 
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