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SKRINING MALARIA DALAM RANGKA MENYUSUN ALGORITMA SEBAGAI ALAT 
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Oleh : RITHA MARLINA LATOLE 

 

Malaria merupakan salah satu penyakit menular yang menjadi permasalahan kesehatan 
masyarakat di Indonesia. Di Indonesia setiap tahun terdapat 15 juta penderita malaria dengan 
kematian hampir 38.000 orang. Di Kabupaten Timor Tengah Selatan khususnya, Puskesmas 
Panite merupakan salah satu daerah dengan High Incidence Area. Penemuan penderita malaria 
dilakukan berdasarkan gejala klinis yang sangat bervariasi. Karena itu perlu diketahui gejala 
klinis apa saja yang dapat digunakan sebagai alat diagnosis kasus dalam rangka menyusun 
algoritma berdasarkan uji validitas alat skrining. Penelitian ini bersifat observasional dan 
menurut waktunya merupakan penelitian cross sectional dimana hanya mengamati satu kali pada 
setiap subjek dengan cara Screening. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Mei - Juni 2006. 
Subyek yang diambil sebanyak 65 orang yang berusia diatas 15 tahun dengan gejala demam 
dalam satu minggu terakhir. Analisis menggunakan tabel 2x2 dengan uji validitas yaitu; 
sensitivitas, spesifisitas, nilai duga positif dan nilai duga negatif. Dari 65 responden terdapat 86,2 
% dinyatakan positif dengan proporsi parasit tertinggi adalah plasmodium vivax (67,9 %). 
Penelitian ini menemukan 10 gejala klinis dengan proporsi terbesar adalah; demam, menyusul 
tulang sakit/nyeri, sakit kepala, pegal-pegal, menggigil, perasaan dingin, puling, pucat, mulut 
terasa pahit, dan diare. Gejala klinis yang mempunyai validitas yang tinggi yaitu; sensitivitas 
92,86 %, spesifisitas 77,78 °A, nilai duga positif 96,30 % dan nilai duga negatif 63,64 % adalah: 
gejala demam, sakit kepala, pegal-pegal dan tulang sakit%nyeri. Sensitivitas yang semakin tinggi 
akan semakin baik untuk menemukan orang yang benar-benar sakit dan, semakin besar nilai 
spesifisitasnya akan semakin balk untuk menemukan orang yang benar-benar tidak sakit. 
Kombinasi gejala klinis tesebut sangat baik dipakai dalam algoritma malaria dalam menjaring 
penemuan penderita secara dini, sehingga ditemukan kemungkinan penderita dengan parasetemia 
positif atau kemungkinan parasetemia negatif. Gejala klinis demam, sakit kepala, pegal-pegal 
dan tulang sakit/nyeri dapat digunakan sebagai alat diagnosis kasus malaria karena mempunyai 
nilai validitas yang tinggi. 
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