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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Demam berdarah (DB) atau demam berdarah dengue (DBD) adalah 

penyakit febril akut yang ditemukan di daerah tropis, dengan penyebaran 

geografis yang mirip dengan malaria. Penyakit ini disebabkan oleh salah satu dari 

empat serotipe virus dari genus Flavivirus, famili Flaviviridae. Setiap serotipe 

cukup berbeda sehingga tidak ada proteksi-silang dan wabah yang disebabkan 

beberapa serotipe (hiperendemisitas) dapat terjadi. Virus tersebut memerlukan 

perantara untuk bisa masuk ke tubuh manusia. Perantara/vektor virus ini adalah 

nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Sosok kedua jenis Aedes ini nyaris 

hampir serupa, namun yang lebih banyak menularkan demam berdarah adalah 

nyamuk Aedes aegypti. Badan nyamuk ini lebih kecil dari nyamuk rumah dan 

pada badan dan tungkai nyamuk terdapat belang hitam dan putih.  (Tapan, 2004) 

Daerah pertama di Indonesia yang dicurigai ditemukan kasus demam 

berdarah adalah Surabaya pada tahun 1968. Konfirmasi virologisnya baru bisa 

dilakukan pada tahun 1970. Di Jakarta kasus pertama dilaporkan pada tahun 1969.  

Meskipun angka kematian akibat demam berdarah terus menurun, namun 

berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai situs berita internet, dilaporkan 

bahwa pada tahun 2001 terjadi peningkatan penderita demam berdarah di daerah-

daerah seperti Kaltim, Sulsel, dan NTT. Dari 55 kasus di Kaltim, 3 orang 

meninggal hingga bulan Mei tahun 2001. Ibu kota Jakarta tak luput dari serangan 

pasukan nyamuk demam berdarah ini. Hingga Maret 2001, penderita demam 

berdarah telah mencapai 1.093 orang. Dari 285 kelurahan di DKI Jakarta, 55 

kelurahan di antaranya merupakan daerah rawan demam berdarah. Diperkirakan, 

jumlah penderita demam berdarah khususnya di Jakarta pada tahun 2001 tak 

kurang dari 4000 penderita. Jakarta sendiri pernah mengalami demam berdarah 
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pada tahun 1998, hingga 15 ribu warga Jakarta terkena demam berdarah waktu 

itu. (Tapan, 2004) 

Penyebaran penyakit demam berdarah juga terjadi di provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Tingginya angka kejadian penyakit DBD di Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2002-2008 menunjukkan bahwa kasus 

kejadian sangat fluktuatif. Seperti yang terlihat pada tabel 1 bahwa Daerah Kota 

Yogyakarta merupakan yang tertinggi terdapat insiden penyakit DBD yaitu 

dengan jumlah penyakit dari tahun 2002 – 2008 adalah 1385.19 penderita. 

Sedangkan untuk daerah yang paling sedikit terkena penyakit DBD adalah 

Gunung Kidul yaitu 325.48 penderita.  

 

Tabel 1.1 Angka Mobilitas Penyakit DBD per Kab/Kota Tahun 2002-2008 

Kab/Kota 
Jumlah Kasus DBD/Tahun 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Jumlah Total 

Sleman 16.60 16.20 64.01 62.00 35.00 81.91 621 896.72 

Kulon Progo 12.39 12.31 26.68 52.12 5.05 31.79 271 411.34 

Kota Yogyakarta 122.00 74.00 97.00 135.00 66.00 148.19 743 1385.19 

Gunung Kidul 0.29 0.19 18.53 24.00 17.46 45.01 220 325.48 

Bantul 21.79 18.43 34.13 38.53 26.03 70.56 419 628.47 

Sumber : BPS Kota Yogyakarta 

 

Pada tahun 2008 berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 

berjangkitnya penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) telah tersebar di seluruh 

wilayah kecamatan di Kota Yogyakarta. Hampir di tiap kecamatan terdapat 

penderita DBD, bahkan di beberapa wilayah terdapat kasus kematian akibat 

terjangkit DBD tersebut. 

Wilayah yang banyak terjangkit DBD adalah Kelurahan Sorosutan ada 50 

penderita disusul Kelurahan Warungboto 37 penderita dan Kelurahan Ngampilan 

37 penderita. Sedangkan yang paling sedikit penderitanya di wilayah Kelurahan 

Suryatmajan ada 3 penderita dan Kelurahan Bener 4 penderita. Namun bila 

dibandingkan dengan jumlah penduduk per kelurahan maka yang tertinggi 
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angkanya adalah Kelurahan Cokrodiningratan, dengan Insiden Rate (IR) 45,4 

penderita per 10.000 penduduk dan Kelurahan Giwangan IR 43 penderita per 

10.000 penduduk, terangnya. (Badan Informasi Daerah, 2007).  Itulah sebabnya 

Kota Yogyakarta dipilih untuk menjadi daerah penelitian. 

Melihat adanya angka penyakit DBD yang fluktuatif selama tujuh tahun 

terakhir, maka perlu dilakukan penelitian untuk membuat suatu model spatial dan 

temporal kejadian penderita DBD di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta guna 

mengetahui kearah mana kemungkinan daerah endemis atau daerah kemungkinan 

terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD akan terjadi, sehingga dengan data 

model spatial pola distribusi penyakit penderita DBD akan menjadi data dasar 

untuk prioritas pencegahan, penanganan dan pemberantasan DBD.  

Tingginya angka kejadian penyakit DBD di Kota Yogyakarta erat kaitanya 

dengan faktor lingkungan seperti penggunaan lahan, kepadatan bangunan, 

kepadatan penduduk, jaringan sungai dan lokasi tempat pembuangan sampah. 

Perkembangan Kota Yogyakarta menyebabkan terjadinya perubahan lahan non 

terbangun menjadi terbangun. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab 

cepatnya persebaran kasus demam berdarah di Kota Yogyakarta dari tahun ke 

tahun. Bangunan yang semakin padat dengan pola yang tidak teratur khususnya 

untuk pola permukiman, memudahkan nyamuk untuk menyebarkan virus 

penyebab demam berdarah. Kepadatan tersebut tentunya membuat jangkauan 

terbang nyamuk menjadi lebih dekat sehingga penyebaran pun lebih cepat. 

Tempat sampah dan sungai juga merupakan salah satu faktor lingkungan yang 

mempengaruhi penyebaran DBD. Kaleng-kaleng maupun botol-botol bekas 

biasanya dibuang di tempat sampah atau di sungai. Benda-benda tersebut 

merupakan benda-benda yang dapat menampung air. Genangan air tersebut 

merupakan tempat yang cocok untuk bertelur nyamuk. Oleh sebab itu tempat 

sampah dan sungai juga berpotensi sebagai tempat berkembang biaknya nyamuk 

Aedes  Aegypti.   

Pengumpulan data-data spasial yang terkait dengan faktor lingkungan 

tersebut akan memakan waktu yang lama apabila dilakukan secara langsung di 
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lapangan atau dengan kata lain menggunakan metode survei. Metode 

pengumpulan data spasial dapat dilakukan dengan cepat yaitu dengan 

menggunakan teknologi penginderaan jauh yang merupakan salah satu cabang 

ilmu geografi. Penginderaan jauh merupakan ilmu dan seni untuk memperoleh 

informasi objek tertentu, daerah atau gejala lain dengan jalan menganalis data 

yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek, 

daerah atau gejala yang dikaji tersebut (Lillesand and Kiefer, 1990). Alat bantu 

untuk memperoleh data-data spasial yang terkait dengan faktor lingkungan tanpa 

kontak langsung adalah dengan citra penginderaan jauh yang dapat juga disebut 

dengan citra saja. Citra merupakan gambar permukaan bumi yang merupakan 

hasil perekaman dengan alat penginderaan jauh. Citra yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah citra satelit yaitu citra yang perekamannya menggunakan 

satelit.   

Citra yang digunakan untuk lingkup kota adalah citra dengan resolusi 

spasial tinggi. Resolusi spasial adalah ukuran terkecil yang dapat dikenali pada 

citra.  Citra yang digunakan dalam penelitian ini adalah citra Quikcbird dengan 

resolusi spasial hingga 60 cm. Faktor-faktor lingkungan dapat diekstraksi dari 

citra tersebut karena kenampakkan permukaan bumi nampak jelas dengan resolusi 

spasial sebesar itu. Misalnya untuk penggunaan lahan dapat terlihat jelas,  untuk 

lahan kosong pun dapat dibedakan apakah itu lapangan, sawah ataupun kuburan, 

dan lain-lain.   

Melalui teknologi penginderaan jauh yaitu dengan interpretasi citra 

Quickbird pengumpulan data spasial terkait faktor lingkungan memang menjadi 

lebih cepat. Data-data spasial hasil interpretasi citra tersebut selanjutnya dapat 

diolah, di analisis secara spasial dan dimodelkan dengan menggunakan Sistem 

Informasi Geografis atau yang sering disebut dengan SIG. SIG merupakan system 

berbasis computer yang didesain untuk mengumpulkan, mengelolah, 

memanipulasi, dan menampilkan informasi spasial (keruangan) berupa informasi 

yang mempunyai hubungan geometrik dalam arti bahwa informasi tersebut dapat 

diukur, dihitung, dan disajikan dalam sistem koordinat rujukan/bidang hitung 
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yang baku, dengan data berupa data digital yang terdiri dari data posisi (data 

spasial) dan data semantiknya (data atribut). (Thariq, 2009) 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa sistem informasi 

geografi tidak terbatas pada penyajian dan basis data spasial saja namun dapat 

melakukan pemodelan dan analisis data secara spasial. Salah satu alat yang 

digunakan untuk analisis data spasial tersebut adalah dengan menggunakan 

analisis statistik spasial. Analisis statistik spasial dapat membantu dalam 

memberikan informasi yang tidak dapat terlihat jelas pada peta, contohnya adalah 

pola persebaran penyakit demam berdarah. Selain itu analisis ini dapat digunakan 

untuk mengetahui hubungan antara pola persebaran penyakit tersebut dengan 

faktor-faktor yang terkait dalam hal ini adalah faktor-faktor lingkungan. Hasil 

analisis tersebut selanjutnya digunakan dasar untuk melakukan pemodelan spasial 

untuk menentukan daerah yang kemungkinan rawan terkena penyakit demam 

berdarah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dilakukan penelitian dengan judul : 

“ANALISIS POLA PERSEBARAN DEMAM BERDARAH DENGUE DI 

KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2008” 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang di atas dapat dirumuskan suatu 

permasalahan yang terkait dengan penyakit demam berdarah dengue sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana pola persebaran penyakit DBD yang ada di Kota Yogyakarta 

Propinsi DIY. 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pola persebaran penyakit DBD 

yang ada di Kota Yogyakarta Propinsi DIY. 

3. Bagaimana tingkat kerawanan wilayah terhadap penyakit DBD yang ada 

di Kota Yogyakarta Propinsi DIY. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pola persebaran penyakit DBD yang ada di Kota 

Yogyakarta Propinsi DIY. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pola persebaran 

penyakit DBD yang ada di Kota Yogyakarta Propinsi DIY. 

3. Untuk mengetahui tingkat kerawanan wilayah terhadap penyakit DBD 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh derajat sarjana S-1 Fakultas 

Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam 

mengantisipasi penyakit Demam Berdarah pada wilayah terjangkit, serta 

dapat digunakan dalam pengambilan keputusan untuk menangulangi 

terjangkitnya penyakit demam berdarah secara cepat. 

3. Sebagai referensi dan perbandingan bagi peneliti untuk tema penelitian 

berikutnya.  

 

1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Penginderaan Jauh 

Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi 

objek tertentu, daerah atau gejala lain dengan jalan menganalis data yang 

diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek, 

daerah atau gejala yang dikaji tersebut (Lillesand and Kiefer, 1990).  

Pengertian penginderaan jauh sebagai suatu sistem adalah data penginderaan 

jauh merupakan serangkaian komponen yang saling terkait dan terkoordinasi 

yang diharapkan dapat menghasilkan tujuan tertentu.  Serangkaian komponen 

dalam sistem penginderaan jauh, terdiri atas: sumber tenaga, obyek, sensor, 

data penginderaan jauh dan data pengguna (Sutanto, 1986). 
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Pengambilan data Penginderaan Jauh dilakukan dari jarak jauh, oleh 

karena itu diperlukan tenaga penghubung yang membawa data obyek kesensor, 

tenaga inilah yang digunakan dalam Penginderaan Jauh. 

 Sensor memiliki keistimewaan masing-masing dalam merekam panjang 

gelombang yang digunakan. Tenaga yang direkam oleh sensor akan diproses 

dan menghasilkan citra satelit setelah melewari pengolahan beberapa level 

pengolahan citra satelit. Citra Penginderaan Jauh menggambarkan semua 

obyek permukaan bumi yang terekam, serta akan memeberikan informasi yang 

dapat digunakan untuk identifikasi suatu obyek yang diamati pada permukaan 

bumi tanpa kontak langsung dengan obyek tersebut. Misalnya untuk 

mengidentifikasi obyek penggunaan lahan, kepadatan bangunan, dan jaringan 

sungai. 

Perolehan data dari citra dapat dilakukan dengan cara interpretasi. 

Interpretasi merupakan proses mengkaji citra dengan maksud untuk 

mengidentifikasi obyek yang tergambar dalam citra, dan menilai arti 

pentingnya obyek tersebut. Interpretasi citra penginderaan jauh dapat dilakukan 

dengan dua cara yaitu : 

a. Interpretasi Secara Manual 

Interpretasi ini dilakukan pada citra yang dikonversi dalam bentuk 

foto. Interpretasi ini dilakukan secara manual yaitu dengan cara mengenali 

karakteristik obyek berdasarkan rona atau warna, ukuran, bentuk, tekstur, 

pola, tinggi, bayangan, situs, dan asosiasi. 

 

b. Interpretasi Secara Digital 

Interpretasi ini dapat dilakukan melalui pengenalan pola spektral 

dengan bantuan komputer. Dasar interpretasi ini berupa klasifikasi pixel 

berdasarkan nilai spektralnya dan dapat dilakukan dengan cara statistik. 
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Seperti telah dikemukakan di atas bahwa perolehan data dari citra dapat 

dilakukan dengan cara interpretasi. Lo (1976) dalam buku penginderaan jauh 

jilid I Sutanto mengutarakan bahwa interpretasi  citra menurut Vink (1965) 

dilakukan melalui 6 tahap yaitu (1) deteksi, (2) pengenalan dan identifikasi, (3) 

analisis, (4) deduksi, (5) klasifikasi dan (6) idealisasi. 

 

1.5.2 Citra Quickbird 

Citra satelit Quickbird merupakan salah satu citra satelit yang memiliki 

resolusi tinggi yang dimiliki dan dioperasikan oleh DigitalGlobe, ukuran pixel 

mencapai 0.61cm. Satelit ini  menggunakan sensor BGIS 2000 dan memiliki 

saluran pankromatik dan multispektral. 

 

Tabel 1.2 Fitur dari satelit Quickbird 

Fitur Keunggulan 

Resolusi Sensor komersial paling tinggi yang tersedia 

 

60-cm (2-ft) pankromatik  

2.4-m (8-ft) multispectral 

Memperoleh citra kualitas 

tinggi untuk pemetaan, 

pendeteksi perubahan lahan 

Industri memntingkan kualitas unggul dalam ketelitian dan 

akurasi citra  

 Platform stabil dalam akurasi atau ketelitian permukaan. 

 3-axis stabilized, star tracker/IRU/reaction wheels, GPS  

Pemetaan area tanpa harus 

menggunkan cek lapangan 

dan tanpa penggunaan GCP 

(Ground Control Point) 

Koleksi area yang besar dan paling cepat 

 16.5-km width imaging swath  

 128 Gbits on-board image storage capacity  

membaharui produk 

perumpamaan global dengan 

cepat dibanding sistem 

kompetitif mutu gambaran 

Tinggi 

 

Citra dengan kualitas tinggi 

 Off-axis unobscured design of QuickBird's telescope  

 Large field-of-view  

 High contrast (MTF)  

 High signal to noise ratio  

Luas cakupan target koleksi 

imaging pantas dan 

tingkatkan gambaran 

interpretabilas yang tinggi 

sebab gambaran dapat 
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 11 bit dynamic range  diperoleh pada  tingkat 

pencahayaan yang paling 

rendah tanpa menghilangkan 

kualitas maupun kuantitas 

grafik/gambar 

Kuantisasi 11 bits 

Sumber: www.digitalglobe.com  

 

Citra Quickbird merupakan Citra yang mempunyai kemampuan 

menyimpan 11 bit per piksel (2048 gray scale) ini berarti memberikan kualitas 

citra yang lebih baik karena gradasi keabuan mengalami peningkatan 8 kali 

dibandingkan tipe 8 bit yang dimiliki sebagian besar citra yang ada saat ini dan 

citra ini mempunyai resolusi tertinggi di dunia sampai saat ini. Sehingga sangat 

cocok sekali digunakan untuk mengidentifikasi obyek-obyek seperti perubahan 

penggunaan lahan dan kepadatan bangunan seperti yang telah disebutkan pada 

tabel 2 diatas. Sehingga tidak perlu lagi untuk melakukan uji akurasi atau cek 

lapangan. 

 

1.5.3 Sistem Informasi Geografis 

Sistem Informasi Geografi (SIG) menurut Arronof, 1989 merupakan 

sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi 

informasi-informasi geografi. SIG dirancang untuk mengumpulkan, 

menyimpan, menganalisis obyek-obyek dan fenomena dimana lokasi geografis 

merupakan karakteristik yang penting atau kritis untuk dianalisis. Dengan 

demikian, SIG merupakan sistem komputer yang memiliki empat sub sistem 

dalam menangani data dengan referensi geografis, subsistem tersebut adalah: 

a. Masukan (input) 

Input data merupakan proses identifikasi dan pengumpulan data yang 

dibutuhkan untuk aplikasi tertentu. Proses ini terdiri dari pengumpulan data, 

pemformatan ulang, georeferensi, kompilasi dan dokumentasi data. 
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Komponen masukan data mengubah data dari data mentah atau bentuk asli 

ke suatu bentuk yang dapat digunakan dalam SIG. 

Data yang diperlukan untuk suatu kegiatan umumnya tersedia dalam 

berbagai bentuk yang berbeda-beda seperti: peta analog, table, 

grafik/diagram, set data digital asli, peta, foto udara, citra satelit, hasil 

pengukuran lapangan dan format digital dari sumber lain. Keuntungan yang 

diperoleh dengan penggunaan SIG adalah efisiensi dari integrasi dengan 

lingkup yang luas dari berbagai sumber informasi menjadi format yang 

kompatibel. 

 

b. Manipulasi 

Penyesuaian terhadap data masukan untuk proses lebih lanjut, 

misalnya penyamaan skala, pengubahan system proyeksi, generalisasi dan 

sebagainya.  

 

c. Manajemen data 

Database Management System (DBMS) digunakan untuk membantu 

menyimpan, mengorganisasikan, dan mengelola data. 

 

d. Query 

Penelusuran data menggunakan lebih dari satu layer dapat 

memberikan informasi untuk analisis dan memperoleh data yang diinginkan. 

 

e. Analisis 

Kemampuan untuk analisis data spasial untuk memperoleh informasi 

baru.  Dengan pembuatan model scenario “What if”.  Salah satu fasilitas 

yang banyak dipakai adalah analisis tumpang susun peta (overlay). 
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f. Visualisasi 

Penyajian hasil berupa informasi baru atau basis data yang ada baik 

dalam bentuk softcopy maupun dalam bentuk hardcopy seperti dalam 

bentuk: peta, table, grafik, dan lain-lain. 

 

Gambar 2. Gambar Subsistem SIG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Prahasta, 2001 

 

1.5.4 Statistik Spasial 

Menurut Ebdon (1985), meskipun terdapat beberapa ketidaksetujuan 

mengenai detail sifat dan tujuan geografi tetapi dapat diperdebatkan bahwa 

kebutuhan pokok geografi adalah distribusi fenomena di permukaan bumi.  

Cukup banyak jenis teknik statistik yang diterapkan ahli geografi pada 

pengumpulan data berbasis area namun  teknik yang biasa digunakan para ahli 

geografi untuk analisis distribusi spasial data berbasis area hanya sedikit. Hal 

tersebut cukup mengejutkan, dengan melihat keantusiasan para ahli geografi 

terhadap revolusi kuantitatif, tidak sebanding dengan kemajuan perkembangan 

dan aplikasi statistik spasial yang sangat kecil.   

Terdapat beberapa penjelasan mengenai hal tersebut. Pertama adalah 

kurangnya teori dan metode analisis statistik yang dapat digunakan untuk 
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distribusi spasial. Para ahli statistik tidak pernah menunjukkan ketertarikan 

yang besar pada statistik spasial di masa lalu dan pada saat ini ahli geografi 

yang menggunakannya juga hanya sedikit. 

Kedua adalah dari banyaknya teknik yang ada, saat pertama kali melihat 

cukup sulit untuk memahami dan menggunakannya. Teknik spasial lanjutan 

tidak dapat diaplikasikan tanpa mengunakan komputer. Meskipun demikian, 

ada teknik spasial sederhana yang dapat dilakukan dengan melakukan metode 

perhitungan manual dan lebih mudah dipahami.   

Kurang digunakannya teknik spasial pada saat ini karena kurangnya 

publikasi mengenai teknik spasial. Tipe fenomena yang dapat dipelajari dengan 

menggunakan teknik ini adalah titik, garis, area dan masih banyak karakter 

berbeda lainnya yang dapat diukur seperti tendensi sentral, sebaran, bentuk, 

pola dan hubungan spasial. 

Seperti telah disebutkan di atas bahwa pola merupakan salah satu tipe 

fenomena yang dapat diukur. David Ebdon (1985) mengatakan bahwa adanya 

pola pada distribusi spasial fenomena pada permukaan bumi merupakan 

pendorong pokok bagi banyak pekerjaan ahli geografi. Para ahli geografi 

membahas mengenai pola permukiman, pola penggunaan lahan, dan pola 

drainase. Dalam setiap kasus, pola menekankan adanya keteraturan spasial, 

yang kemudian hal tersebut dilihat sebagai tanda dari bekerjanya sebuah proses 

yang teratur. 

Pengenalan dan pengukuran pola merupakan hal yang sangat penting bagi 

para ahli geografi, meskipun teknik untuk hal tersebut masih belum 

berkembang dengan baik. Salah satu teknik yang telah digunakan secara luas 

adalah  nearest-neighbour analysis. 

Nearest-neighbour analysis adalah teknik yang dikembangkan oleh ahli 

lingkungan hidup yaitu Clark dan Evans (1954), yang dirancang secara khusus 

untuk pengukuran pola, dalam artian susunan dari distribusi satu kumpulan 

titik dalam 2 atau 3 dimensi. Inti dari teknik ini cukup jelas. Teknik ini 
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melibatkan perhitungan rata-rata dari jarak antara semua titik dengan tetangga 

terdekat mereka. 

 

Gambar 1.1  Nearest-neighbour analysis  

Sumber: Ebdon, 1985 

 

Gambar 1.1a menunjukkan distribusi kumpulan titik dalam suatu area.  

Pada tahap ini tidak masalah titik-titik tersebut mewakili apa, meskipun akan 

nampak bahwa interpretasi dari  nearest-neighbour analysis sangat tergantung 

pada fenomena yang dipertimbangkan. Pada gambar 1.1b setiap titik 

dihubungkan dengan anak panah ke tetangga terdekatnya. Area penelitian 

sebarang juga telah dibuat yaitu segi empat yang mendekatkan semua titik 

sedekat mungkin. Kaidah ini telah diambil oleh banyak pengguna nearest-

neighbour analysis. Pada beberapa kasus, seperti titik A dan B, merupakan 

pasangan tetangga terdekat, salah satu dari mereka merupakan tetangga 

terdekat titik lainnya. Setelah tetangga terdekat telah diidentifikasi, jarak 

tetangga terdekat pada setiap titik dapat diukur, dan rata-rata jarak tetangga 

terdekat dapat ditemukan. Banyaknya jarak tetangga terdekat selalu sama 

dengan banyaknya titik.   
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Penghitungan nilai  teoritis dari rata-rata jarak tetangga terdekat untuk 

jenis susunan titik tertentu mungkin dilakukan. Rata-rata jarak tetangga 

terdekat  teoritis, atau yang diharapkan, untuk distribusi acak dapat dihitung 

dengan persamaan berikut: 

 

�̅���= 1

2�p
 ....................................(1.1) 

 

Dimana, 

��̅�� : nilai rata-rata jarak tetangga terdekat yang diharapkan  

untuk susunan titik yang acak 

p : kepadatan titik per unit area ( jumlah titik dibagi luas area) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Pola Titik Menyebar  

Sumber: Ebdon, 1985 

 

Penghitungan nilai rata-rata jarak tetangga terdekat yang diharapkan 

untuk titik-titik yang memiliki distribusi menyebar juga mungkin dilakukan.  

Distribusi tersebut ditunjukkan pada gambar 1.4. Titik-titik tersebut memiliki 

kemungkinan jarak  maksimal yang memisahkan mereka, sejauh mungkin.  

Pola tipe ini sering disebut sebagai “teratur” atau “seragam” dalam deskripsi 

analisis nearest-neighbour. Pola tersebut lebih tepat disebut “menyebar”, 

karena kata tersebut lebih menggambarkan secara akurat karakateristik utama 
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pola tersebut. Banyak jenis pola lain yang secara logis dapat didekripsikan 

sebagai “teratur” atau “seragam” tetapi derajat penyebarannya tidak sama. 

Pola menyebar dapat dicari dengan rumus rata-rata jarak tetangga 

terdekat yang diharapkan sebagai berikut: 

 

�̅��� =
�
�
�

�

�
���

=
�,�����

√�
 ..........................(1.2) 

 

Jenis pola ketiga adalah keadaan dimana titik-titik berada sedekat 

mungkin dengan tetangga terdekat mereka. Pada kasus yang paling ekstrem 

dari pola “mengelompok” setiap titik akan sangat dekat dengan tetangga 

terdekatnya yang berarti nilai rata-rata tetangga terdekatnya adalah nol. Oleh 

karena itu nearest-neighbour analysis fokus kepada menemukan posisi dari 

susunan spasial titik-titik yang diamati sepanjang skala tipe polanya. Terdapat 

dua pola ekstrem yaitu mengelompok dan menyebar, dengan susunan acak 

yang terdapat di antaranya. 

Untuk mengetahui apakah pola persebaran DBD yang dianalisis, 

termasuk mengelompok, random atau seragam, dibandingkan dengan 

continuum (rangkaian kesatuan) nilai parameter tetangga terdekat (T) untuk 

masing-masing pola, yang diperlihatkan sebagai berikut : 

 

 

Gambar 1.3 Jenis Pola Persebaran (Bintarto dan Surastopo, 1979). 
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 Apabila nilai T = 0, maka pola persebaran DBD tersebut adalah 

mengelompok. 

 Apabila nilai T = 1,0, maka pola persebaran DBD tersebut adalah 

random atau acak. 

 Apabila nilai T = 2,15, maka pola persebaran DBD tersebut adalah 

seragam. 

 

1.5.5 Cross Tabulasi 

Cross tabulasi digunakan untuk menampilkan tabulasi silang dan 

berbagai pengukuran asosiasi dari dua variabel atau lebih yaitu antara variabel 

pengaruh berupa faktor-faktor lingkungan dan variabel terpengaruh berupa 

Pola Persebaran DBD.  

Seperti yang terdapat pada tabel 3 bahwa variabel terpengaruhnya adalah 

pola DBD dan variabel pengaruhnya adalah kepadatan penduduk yang 

merupakan salah satu faktor lingkungan yang digunakan dalam penelitian kali 

ini.  

Tabel 1.3 Contoh Tabel Silang 

 
Kepadatan 
Penduduk 

Pola DBD  
Total Mengelompok Acak Seragam 

n % n % n % 

Rendah        

Sedang        

Tinggi        

Total        

    

1.5.6 Demam Berdarah Dengue 

Dengue Haemorrhagic Fever (DHF), Demam berdarah atau demam 

berdarah dengue (DBD) adalah penyakit febril akut yang ditemukan di daerah 

tropis, dengan penyebaran geografis yang mirip dengan malaria. Penyakit ini 

disebabkan oleh salah satu dari empat serotipe virus dari genus Flavivirus, 

famili Flaviviridae. Setiap serotipe cukup berbeda sehingga tidak ada proteksi-
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silang dan wabah yang disebabkan beberapa serotipe (hiperendemisitas) dapat 

terjadi. Demam berdarah disebarkan kepada manusia oleh nyamuk Aedes 

aegypti .  

Penyakit DBD adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus 

dengue dan ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti, yang ditandai dengan 

demam mendadak 2 sampai 7 hari tanpa penyebab yang jelas, lemah/lesu, 

gelisah, nyeri ulu hati disertai tanda perdarahan dikulit berupa bintik 

perdarahan, lebam/ruam. Kadang-kadang mimisan, berak darah, muntah darah, 

kesadaran menurun atau shock (Depkes RI, 1992).  

Demam Berdarah (DB) atau Demam Berdarah Dengue (DBD) 

merupakan salah satu penyakit febril akut yang ditemukan di daerah tropis, 

dengan penyebaran geografis yang mirip dengan malaria. Penyakit ini 

disebabkan oleh salah satu dari empat serotipe virus dari genus Flavivirus, 

family Flaviviridae. Setiap serotipe cukup berbeda sehingga tidak ada proteksi-

silang dan wabah yang disebabkan beberapa serotipe (hiperendemisitas) dapat 

terjadi. Demam berdarah disebarkan kepada manusia oleh nyamuk Aedes 

aegypti serta Aedes albopictus betina yang pada umumnya menyerang pada 

musim panas dan musim hujan. Kedua jenis nyamuk ini terdapat hampir di 

setiap pelosok desa di Negara Indonesia, kecuali pada daerah yang mempunyai 

ketinggian 1000 meter diatas permukaan air laut. (Kristina et al, 2004). 

 

1.5.7 Epidemiologi Demam Berdarah 

Epidemiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang penyakit pada 

populasi manusia beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut 

Gordon 1950 (dalam Doeljachman 1996)  disebutkan bahwa muncul tidaknya 

penyakit dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu inang (host), bibit penyakit 

(agent) dan lingkungan (environment).  Ketiga faktor ini sering disebut dengan  

”Segitiga Epidemiologi”. 

 

 



18 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Keterangan :   h = induk semang  (host) 

   a = penyebab penyakit (agent) 

   e = lingkungan (environment) 

 

a. Induk semang/manusia (host) 

Host termasuk faktor intrinsik yang sangat dipengaruhi oleh sifat 

genetik manusia. Meningkatnya jumlah faktor determinan genetik, 

berhubungan dengan meningkatnya atau menurunnya kepekaan terhadap 

penyakit tertentu.  Misalnya pada manusia (host), yang merupakan faktor 

intrinsik adalah kepribadian, kepribadian mempengaruhi pola hidup, hidup 

sehat, menjaga makanan dan menjaga kebersihan lingkungan. 

 

b. Agen/Penyebab Penyakit (agent) 

Agen dari penyakit biasanya berlokasi pada lingkungan tertentu.  Agen 

dari lingkungan fisik, misalnya radiasi sinar radioaktif penyebab sterilitas.  

Agen dari lingkungan kimia, misalnya limbah industri yang mengandung 

bahan kimia  (Hg). 

 

c. Lingkungan (environment)  

Lingkungan terdiri dari 3 aspek yaitu lingkungan fisik, biologis dan 

sosial.  Aspek fisik dari lingkungan hidup antara lain panas, sinar, udara, air, 

radiasi atmosfer dan tekanan.  Dengan berkembangnya industri, maka aspek 

fisik dari lingkungan akan meningkat dan memberikan pencemaran pada 

h 

a e 

Gambar 1.4 Segitiga Epidemiologi 
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manusia. Aspek  biologi misalnya, agen penyakit yang infeksius, reservoir 

(manusia dan binatang), vektor pembawa penyakit (lalat, nyamuk), 

tumbuhan dan binatang. Lingkungan hidup sosial–ekonomi-budaya 

merupakan lingkungan yang bersifat dinamis dan cukup pelik.  Kebiasaan 

sosial akan memberikan pengaruh terhadap kesehatan, misalnya kebiasaan 

makan, memasak dan membersihkan lingkungan tempat tinggal. 

 

1.5.8 Karekteristik Vektor Demam Berdarah 

a. Tempat perindukan nyamuk Aedes aegypti 

Tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti adalah di tempat-

tempat penampungan air di dalam atau di sekitar rumah atau tempat-tempat 

umum, biasanya tidak melebihi jarak 500 meter dari rumah. Tempat 

perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti berupa genangan air yang 

tertampung di suatu tempat atau bejana. Jenis tempat perkembangbiakan 

nyamuk Aedes aegypti dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

 Tempat Penampungan Air (TPA) 

Untuk menampung air guna keperluan sehari-hari, seperti 

tempayan, bak mandi, bak WC, bak penanpungan air, drum, ember dan 

lain-lain. 

 

 Bukan Tempat Penampungan Air (non TPA) 

Tempat-tempat yang bisa manampung air tetapi bukan untuk 

keperluan sehari-hari, seperti tempat minum hewabn piaraan (ayam, 

burung, dan lain-lain), barang-barang bekas(ban bekas, kaleng bekas, 

botol, pecahan piring dan lain-lain), van kembang dan lain sebagainya. 

 

 Tempat Penampungan Air Buatan Alami (Natural/Alamiah) 

Seperti lubang di pohon, lubang batu, pelepah daun, tempurung 

kelapa, kulit kerang potongan bambu dan lain-lain. Kontainer ini 

biasanya ditemukan diluar rumah. Untuk meletakan telur nyamuk betina 
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tertarik pada kontainer berair yang berwarna gelap, terbuka lebar dan 

terutama terlindung dari sinar matahari. 

 

b. Variasi Musiman 

Pada musim hujan tempat perkembangbiakan mulai terisi air, telur 

yang belum menetas akan cepat menetas. Semakin banyak tempat 

penampungan air alamiah yang terisi air hujan yang dapat digunakan 

sebagai tempat berkembang biak nyamuk Aedes Aegypti semakin besar pula 

populasinya. 

 

1.5.9 Ekologi Nyamuk Aedes aegypty  

Nyamuk Aedes aegypti betina suka bertelur di atas permukaan air pada 

dinding vertikal bagian dalam tempat-tempat yang berisi sedikit air. Air harus 

jernih dan terlindung dari cahaya matahari langsung. Tempat air yang dipilih 

adalah  tempat air di dalam dan dekat rumah.  Larva Aedes aegypti umumnya 

ditemukan di drum, tempayan, gentong atau bak mandi di rumah yang kurang 

diperhatikan kebersihannya (Sumarmo, 1988). 

Telur Aedes aegypti berwarna hitam seperti sarang tawon, diletakkan satu 

demi satu di permukaan atau sedikit di bawah permukaan air dalam jarak ± 2,5 

cm dari dinding tempat perindukan.  Telur dapat bertahan sampai berbulan-

bulan pada suhu –2oC sampai 42oC, namun bila kelembaban terlalu rendah 

telur dapat menetas dalam waktu 4 hari. (Sumarmo, 1988). 
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Nyamuk betina dapat terbang sejauh 2 km. Larva dan nyamuk dewasa 

banyak ditemukan sepanjang tahun di semua kota di Indonesia. Dari 

penyelidikan intensif selama 2 musim dalam setahun yang dilakukan di 

Jakarta, ternyata tidak terdapat pengaruh musim terhadap kepadatan nyamuk  

(Van Peenen, 1972 dalam Prima, 2007). 

Aedes albopictus sebagai vektor inveksi dengue, tidak begitu banyak 

dipelajari dibandingkan dengan Aedes aegypti yang merupakan vektor utama 

demam berdarah di negara kawasan Asia Tenggara dan Pasifik.  Banyak aspek 

biologi dan bionomi Aedes aegypti yang menunjang sehingga nyamuk ini 

merupakan vektor efekif infeksi dengue.  Hubungannya dengan manusia erat, 

terutama aktivitasnya di luar rumah dan kesukaannya yang khusus akan darah 

manusia.  Kesanggupannya menghisap darah beberapa kali, sifatnya yang gigih 

dan terus-menerus untuk memperoleh makanan berupa darah, berkaitan dengan 

sifat penyerapan terhadap beberapa host dalam satu kali mengambil makanan 

menambah transmission rate dan menjamin kelestarian penyakit.  Siklus hidup 

Telur Aedes aegypti 

Kepala 
Rangka 

Nyamuk  

Aedes aegypti 

Gambar 1.5   Morfologi nyamuk Aedes aegypti  (Donald, 1992) 
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memang pendek, tetapi kebutuhan makanan yang sedikit dari spesies ini, 

ditambah dengan kesanggupannya untuk bertahan dalam keadaan kering dan 

temperatur rendah dalam stadium telur, memungkinkannya bertahan hidup 

dalam lingkungan yang tidak baik untuk jangka waktu lama. Tidak teraturnya 

penetasan telur dan kemampuan bertelur di beberapa tempat pada waktu-waktu 

yang berbeda menyebabkan terdapatnya nyamuk di sepanjang tahun di daerah 

tropis (Sumarmo, 1988). 

Penyebaran penyakit demam berdarah di suatu wilayah sangat erat 

kaitannya dengan lingkungan.  Perubahan satu atau beberapa faktor lingkungan 

dapat menyebabkan terjadinya perubahan siklus hidup nyamuk, sehingga akan 

mempengaruhi kejadian demam berdarah di wilayah yang bersangkutan.  

Adanya perbedaan karakteristik lingkungan yang spesifik antar wilayah satu 

dengan lainnya, dapat menimbulkan endemisitas demam berdarah pada 

wilayah tertentu, sedangkan pada wilayah lain tidak.  

 

1.5.10 Penelitian Sebelumnya 

Agoes Sayuthi (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “Penginderaan 

Jauh Dan Sistem Informasi Geografi Untuk Pemetaan Distribusi Spasial 

Penyakit Demam Berdarah Dengue Di Kota Yogyakarta Tahun 2006 ”, 

bertujuan 1) Mengetahui distribusi spasial penyakit Demam Berdarah Dengue 

(DBD), 2) Mengetahui tingkat kerawanan wilayah terhadap penyakit DBD, 3) 

Mengetahui tingkat Incident Rate DBD dan tingkat kerawanan terhadap 

Incident Rate. Metode yang digunakan adalah metode pengharkatan/skoring 

dengan menggabungkan tekhnik penginderaan jauh dan sistem informasi 

geografi. Penilaian tingkat kerawanan wilayah terhadap penyakit demam 

berdarah dengue dilakukan dengan melakukan overlay pada parameter-

parameter yang telah diberi harkat/nilai. Kemudian penilaian yang kedua 

dilakukan untuk mengetahui tingkat Incident Rate DBD dengan melakukan 

overlay pada peta kepadatan penduduk dengan peta persebaran DBD. Dan 
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yang terakhir yaitu penggabungan antara data kerawanan dan data kejadian 

Insident Rate DBD. 

Hasil tingkat kerawanan yang diperoleh terdiri dari 5 kelas kerawanan 

yaitu wilayah sangat rawan dengan luas 714,49 Ha, Rawan dengan luas 

2023,13 Ha, Agak Rawan dengan luas 466,99 Ha, sedikit rawan dengan luas 

40,89 Ha, dan tidak rawan dengan luas 4,74 Ha. Kemudian hasil Incident Rate 

DBD dapat disimpulkan bahwa, kota Yogyakarta sangat Tinggi angka kejadian 

masyarakat yang terjangkit DBD. Kemudian untuk proses terakhir yaitu pada 

kelas kerawanan tidak rawan terhadap kelas incident rate rendah seluas 0,44 

Ha. Kemudian luas terbesar terdapat pada kelas kerawanan yang Rawan dan 

kelas incident rate sedang yaitu seluas 1149,75 Ha. 

Prima Widayani (2004) “Pemodelan Spasial Epidemiologi Demam 

Berdarah Dengue Menggunakan Sistem Informasi Geografis Di Kelurahan 

Terban Kecamatan Gondokusuman Kotamadya Yogyakarta. Penelitian ini 

bertujuan untuk membuat prototype pemodelan spasial epidemiologi  demam 

berdarah dengue (DBD) untuk menentukan tingkat kerawanan wilayah 

terhadap DBD di Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kotamadya 

Yogyakarta.  

Pembuatan model dilakukan dengan jalan menumpangsusunkan 6 

parameter yaitu kepadatan penduduk, frekuensi membersihkan bak 

penampungan air, pola pembuangan sampah, penggunaan lahan, kondisi 

drainase, dan pola permukiman yang sebelumnya diberi skor dan bobot. 

Masing-masing parameter yang digunakan, dianalisis untuk dilihat 

hubungannya dengan kejadian DBD di lapangan dengan menggunakan analisis 

crosstabs. Hasil dari analisis tersebut digunakan untuk memberi bobot pada 

parameter yang digunakan. Penentuan sampel dilakukan dengan metode 

gabungan antara sampel wilayah (area sampling) dan metode acak (random 

sampling). 
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Tabel 1.4 Perbandingan Penelitian Sebelumnya 

Peneliti Prima  Widayani (2004) Agoes Sayuthi (2010) Agoes Sayuthi (2011) 

Judul Pemodelan Spasial  
Epidemiologi Demam 
Berdarah Dengue 
Menggunakan Sistem 
Informasi Geografis 
Di Kelurahan Terban 
 Kecamatan Gondokusuman 
Kotamadya Yogyakarta 
 

Penginderaan Jauh Dan 
Sistem Informasi Geografi 
Untuk Pemetaan Distribusi 
Spasial Penyakit Demam 
Berdarah Dengue Di Kota 
Yogyakarta Tahun 2006 
 

Analisis Pola Persebaran  
Demam Berdarah Dengue 
Di Kota Yogyakarta Tahun 
2008 

Tujuan Mengkaji parameter 
lingkungan yang cocok  
digunakan sebagai input 
dalam membuat pemodelan 
spasial untuk menentukan 
tingkat kerawanan wilayah 
terhadap penyakit DBD. 
 

Mengetahui distribusi spasial 
penyakit Demam Berdarah 
Dengue (DBD). 
Mengetahui tingkat kerawanan 
wilayah terhadap penyakit 
DBD. 
Mengetahui tingkat Incident 
Rate DBD dan tingkat 
kerawanan terhadap Incident 
Rate 
 

Untuk mengetahui pola 
persebaran penyakit  
DBD yang ada di Kota  
Yogyakarta Propinsi  
DIY.  
Untuk mengetahui  
faktor-faktor yang  
mempengaruhi pola  
persebaran penyakit  
DBD yang ada di Kota  
Yogyakarta Propinsi  
DIY. 
 

Metode Gabungan antara interpretasi 
foto udara dan survei  
lapangan untuk memperoleh  
parameter lingkungan dan  
penduduk. Penggunaan  
analisis statistik untuk  
penentuan bobot masing- 
masing parameter.  
Pembuatan model spasial  
dengan metode skoring data  
atribut dan tumpang susun 6  
peta tematik. 

Metode yang digunakan 
adalah metode  
pengharkatan/skoring dengan  
menggabungkan tekhnik  
penginderaan jauh dan sistem  
informasi geografi. 

Survei, analisis data 
sekunder, analisis data 
terdekat dan analisis 
Korelasi-Tabel Silang 
(Crosstab-correlation) 
 

Hasil Faktor yang berpengaruh  
positif terhadap penyakit  
demam berdarah adalah  
kepadatan penduduk dan  
frekuensi membersihkan bak  
penampungan air. Wilayah  
kelurahan terban sebagian  
besar merupakan daerah  
yang rawan terhadap  
penyakit demam berdarah. 

Peta Tingkat Kerawan  
Wilayah Penyakit Demam 
Berdarah Dengue Kota 
Yogyakarta Tahun 2006. 
Peta Korelasi Kerawanan  
Penyakit Dengan Kejadian  
DBD di Kota Yogyakarta  
Tahun 2006. 
Peta Kejadian Demam  
Berdarah berdasarkan Incident  
Rate di Kota Yogyakarta  
Tahun 2006. 
Peta Tingkat Perbandingan  
Kerawanan Wilayah dengan  
Incident Rate DBD di Kota  
Yogyakarta Tahun 2006 
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1.6. Kerangka Penelitian 

Terdapat 5 faktor lingkungan, dan 1 faktor dari host (penjamu) yang 

dalam penelitian ini adalah manusia. Faktor lingkungan tersebut yaitu 

penggunaan lahan, kepadatan bangunan, kepadatan penduduk, jarak dari 

sungai, dan jarak dari lokasi tempat pembuangan sampah sementara (TPS).   

Penggunaan lahan erat kaitannya dengan tempat perindukan nyamuk 

Aedes Aegypti atau vektor virus penyabab penyakit demam berdarah dengue.  

Berdasarkan survei pengetahuan-sikap-perilaku masyarakat tentang DBD oleh 

Departemen Kesehatan tahun 1986-1987 di 9 kota menunjukkan bahwa rata-

rata persentase infestasi Aedes Aegypti (premise index) di rumah 35%, sekolah 

44%, kantor 27%, tempat ibadah 28%, puskesmas/rumah sakit 39%, tempat-

tempat umum lainnya 30%.  Hasil survei tersebut memperkuat asumsi bahwa 

penggunaan lahan memiliki keterkaitan dengan persebaran penyakit demam  

berdarah dengue yaitu sebagai tempat perindukan dan tentunya sebagai tempat 

yang disenangi untuk menggigit manusia. Hal ini karena nyamuk Aedes 

Aegypti lebih suka menggigit di dalam ruangan dibandingkan di luar ruangan.  

Oleh karena itu penggunaan lahan digunakan sebagai salah satu faktor yang 

terkait dengan persebaran penyakit demam berdarah dengue. 

Kepadatan bangunan merupakan faktor yang terkait lainnya dengan 

asumsi bahwa suatu daerah yang semakin padat bangunanya maka persebaran 

penyakit demam berdarah akan semakin cepat karena jarak terbang nyamuk 

Aedes Aegypti yang terbatas yaitu 30-50m.  Sedangkan untuk  daerah yang 

tidak padat maka persebaran penyakit demam berdarah dengue tidak secepat 

daerah yang kepadatan bangunannya tinggi. Kepadatan penduduk juga 

merupakan faktor yang terkait dengan asumsi yang tidak jauh beda dengan 

kepadatan bangunan, yaitu semakin padat penduduknya maka persebaran 

penyakit demam berdarah akan semakin cepat karena jarak terbang nyamuk 

Aedes Aegypti yang terbatas yaitu 30-50 m. 

Faktor lingkungan terkait berikutnya adalah jarak dari sungai. Asumsinya 

adalah nyamuk Aedes aegypti sangat menyukai air yang tergenang sebagai 
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tempat tinggal dan berkembang biak. Maka dari itu sungai merupakan salah 

satu parameter yang berpengaruh terhadap perkembangbiakan nyamuk Aedes 

aegypti. Sebab sungai yang mengalir pada daerah urban biasanya banyak 

mengandung sampah. Sampah yang terbawa arus sungai tersebut pasti akan 

dapat menampung air, sehingga merupakan tempat favorit bagi nyamuk Aedes 

aegypti untuk berkembang biak. 

Faktor lingkungan terkait yang terakhir adalah tempat pembuangan 

sampah sementara (TPSS) permanen.  Kaleng-kaleng maupun botol-botol 

bekas biasanya dibuang di tempat sampah.  Benda-benda tersebut merupakan 

benda-benda yang dapat menampung air.  Genangan air tersebut merupakan 

tempat yang cocok untuk bertelur nyamuk.  Oleh sebab itu tempat sampah juga 

berpotensi sebagai tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes  Aegypti.   

Tiga dari lima faktor lingkungan terkait di atas yaitu kepadatan bangunan, 

jaringan sungai, dan penggunaan lahan, diperoleh dari interpretasi citra 

Quikcbird. Faktor keempat yaitu sebaran TPS permanen merupakan data 

sekunder yang diperoleh dari Badan Lingkungan Hidup. Sedangkan faktor 

kelima yaitu faktor dari host adalah kepadatan penduduk juga merupakan data 

sekunder yang diperoleh dari BAPPEDA. 

Kelima faktor tersebut di atas akan digunakan dalam analisis selanjutnya 

yaitu uji korelasi.  Uji korelasi yang dilakukan yaitu antara data spasial 

penderita demam berdarah dengue dengan kelima faktor tersebut. Dimana 

untuk mengetahui faktor-faktor mana yang berpengaruh terhadap pola 

persebaran DBD. 

Model tingkat kerawanan penyebaran penyakit DBD merupakan hasil 

ketiga dari penelitian ini. Dimana diperoleh dari jumlah hasil penjumlahan skor 

antara kelima faktor-faktor tersebut. Untuk lebih mudahnya dalam memahami 

kerangka pemikiran ini maka dapat disajikan dalam diagram alir penelitian 

sebagai berikut : 
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Gambar 1.6 Diagram Alir Penelitian
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1.7. Hipotesis 

1. Sebagian besar Clustering demam berdarah dengue di Kota Yogyakarta pola 

persebarannya Acak. 

2. Ada hubungan faktor lingkungan (tempat ideal hidup nyamuk, kepadatan 

penduduk, kepadatan bangunan, jarak terhadap tempat pembuangan sampah 

sementara, jarak terhadap sungai dan data jumlah kasus DBD) terhadap 

kejadian epidemi demam berdarah dengue di Kota Yogyakarta tahun 2008. 

 

1.8. Metode Penelitian 

1.8.1 Alat  

a. Seperangkat PC computer Intel Pentium Dual CPU, Microsoft Windows 

Vista, 2 Gb RAM, VGA 256, HDD 160 Gb, dan Monitor 17 in. 

b. GPS (Global Positioning System) Navigasi. 

Jenis : GPSmap 76CSx GARMIN untuk pengeplotan posisi rumah 

penduduk yang terkena Demam Berdarah Dengue dan posisi TPS 

(Tempat Pembuangan Sementara). 

c. Software ArcGIS 9.3 untuk pengolahan data spasial serta pemrosesan 

Sistem Informasi Geografi. 

 

1.8.2 Perolehan Data 

Data yang dikumpulkan dari daerah penelitian yang digunakan antara lain 

meliputi data-data mengenai kondisi lingkungan dari daerah penelitian. 

Adapun rincian data yang akan digunakan antara lain berupa : 

a. Citra Satelit Quickbird Digital Kota Yogyakarta perekaman tahun 2008, 

sumber LAPAN (Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional), 

digunakan untuk mendapatkan 3 faktor lingkungan yaitu penggunaan 

lahan, kepadatan bangunan, dan jaringan sungai. 

b. Peta Rupa Bumi Indonesia Lembar 1408-223 daerah Yogyakarta Skala 1 

: 25.000 adalah sebagai data dalam pembuatan peta dasar. 
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c. Data Kepadatan Penduduk Kota Yogyakarta, sumber Bandan Pusat 

Statistik (BPS) Kota Yogyakarta, adalah sebagai data dalam pembuatan 

peta kepadatan penduduk. 

d. Data Kepadatan Bangunan Kota Yogyakarta, sumber Citra Quickbird 

Kota Yogyakarta, adalah sebagai data dalam pembuatan peta kepadatan 

bangunan. 

e. Data Lokasi Tempat Pembuangan Sementara Kota Yogyakarta, sumber 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, adalah sebagai data dalam 

pembuatan peta jarak terhadap lokasi TPS. 

f. Data Jumlah Kasus Penyakit DBD di Kota Yogyakarta tahun 2008, 

sumber Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, adalah sebagai data dalam 

pembuatan peta persebaran DBD. 

 

1.8.3 Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder merupakan data yang diperoleh dari dinas-dinas atau instansi-instansi 

jadi bukan merupakan data yang diperoleh langsung dari pengukuran di 

lapangan. Data sekunder yang dikumpulkan salah satu diantaranya telah 

disebutkan di atas yaitu data register penderita penyakit demam berdarah yang 

diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Data lainnya adalah peta 

lokasi tempat pembuangan sampah sementara (TPS) permanen Kota 

Yogyakarta dari Badan Lingkungan Hidup, dan data kepadatan penduduk 

diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Yogyakarta. Peta Administrasi 

yang digunakan dalam penelitian ini merupakan peta yang diturunkan dari peta 

RBI Kota Yogyakarta skala 1:25.000.  Sedangkan untuk citra penginderaan 

jauh yang digunakan yaitu citra satelit Quickbird tahun 2008 diperoleh dari 

LAPAN. 
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1.8.4 Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Demam Berdarah 

Dengue yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pola persebaran DBD yaitu faktor-

faktor yang mempengaruhi pola persebaran DBD. Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhinya ada 5, antara lain penggunaan lahan, kepadatan bangunan, 

dan jaringan sungai, tempat pembuangan sementara samapah (TPS), dan 

kepadatan penduduk.  

 

1.8.5 Pemilihan Daerah Penelitian 

Daerah yang dijadikan penelitian adalah Kota Yogyakarta Propinsi DIY. 

Daerah penelitian mencakup seluruh wilayah di daerah administrasi Kota 

Yogyakarta. Daerah tersebut dijadikan penelitian dengan alasan karena faktor 

lingkungan di Kota Yogyakarta berpengaruh terhadap perbedaan pola 

persebaran Demam Berdarah Dengue (DBD). 

 

1.8.6 Unit Analisis 

Penelitian kali ini akan mengkaji tentang pola persebaran DBD yang ada 

di Kota Yogyakarta. Cakupan daerah dalam penelitian kali ini cukup luas yaitu 

seluruh daerah di Kota Yogyakarta, yang terdiri dari 45 kelurahan dan 14 

kecamatan. Untuk itu, skala penelitian ini termasuk dalam skala penelitian 

meso, maka unit analisis pada penelitian ini adalah kelurahan. 

 

1.8.7 Langkah Penelitian 

Data-data yang telah terkumpul akan diolah terlebih dahulu sebelum 

melakukan proses terakhir yaitu proses analisis. Ada 4 tahap dalam proses 

pengolahan data yaitu : 

1. Pembuatan peta dasar 

Peta dasar dalam penelitian ini merupakan peta yang diturunkan dari 

peta  RBI Kota Yogyakarta skala 1:25.000.  Informasi yang diturunkan dari 

peta RBI tersebut adalah batas administrasi kelurahan, toponimi kelurahan, 

jaringan jalan dan sungai. Informasi tersebut diperoleh dengan cara digitasi 
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on-screen. Peta dasar ini nantinya digunakan sebagai pembatas daerah 

penelitian. 

 

2. Mengubah data register menjadi data spasial 

Telah disebutkan dalam poin cara pengumpulan data bahwa terdapat 

satu data sekunder yang perlu di spasialkan yaitu data register penderita 

penyakit demam berdarah.  Langkah awal telah dilakukan pada poin 

tersebut di atas yaitu dengan melakukan pengeplotan seluruh penderita 

penyakit demam berdarah dengue tahun 2008 di Kota Yogyakarta dengan 

GPS dalam bentuk koordinat (x,y). 

Langkah selanjutnya adalah melakukan input data spasial penderita 

penyakit demam berdarah. Hasil dari input kedua data tersebut selanjutnya 

ditampalkan pada peta dasar Kota Yogyakarta. Hasilnya berupa peta 

persebaran penderita penyakit demam berdarah dengue Kota Yogyakarta 

tahun 2008.  Persebaran tersebut digambarkan dalam bentuk titik-titik yang 

menunjukkan lokasi absolut dalam koordinat (x,y). Selanjutnya hasil ini 

dapat digunakan untuk tahapan berikutnya yaitu analisis. 

 

3. Interpretasi citra untuk memperoleh informasi mengenai faktor-

faktor lingkungan 

Tahapan ketiga pada pengolahan data ini adalah menyiapkan data 

berupa faktor-faktor lingkungan yang terkait dengan penyakit demam 

berdarah.  Data tersebut diperoleh dengan cara mengekstraksi dari citra 

penginderaan jauh yaitu citra Quickbird.  Citra Quickbird yang digunakan 

adalah citra Quickbird Standard Imagery yang telah dikoreksi geometrik, 

atmosferik dan disiapkan dalam proyeksi kartografis oleh produsen citra.  

Penyesuaian koordinat pada citra disesuaikan dengan menggunakan  Peta 

RBI Kota Yogyakarta Skala 1:25.000. 

Ekstraksi data tersebut di atas dilakukan dengan cara interpretasi 

secara visual dengan melakukan digitasi on screen menggunakan software 

ArcGIS 9.3.  Interpretasi yang dilakukan akan semakin mudah apabila 
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memperhatikan 9 kunci interpretasi dalam mengenali suatu obyek.  

Sembilan kunci interpretasi tersebut adalah bentuk, ukuran, rona atau warna, 

pola, tekstur, bayangan, situs dan asosiasi. 

Faktor-faktor lingkungan yang diekstraksi dari citra Quickbird adalah 

penggunaan lahan, kepadatan bangunan, dan jaringan sungai.  Berikut akan 

dijabarkan mengenai cara interpretasi untuk masing-masing faktor 

lingkungan, yaitu sebagai berikut: 

a. Interpretasi Penggunaan Lahan 

Interpretasi citra Quickbird dilakukan dengan menggunakan 

interpretasi secara visual, karena interpretasi secara visual mempunyai 

keuntungan dibandingkan secara digital. lnterpretasi visual memerlukan 

pengetahuan lokal yang baik (local konowledge). Interpretasi 

menggunakan perangkat lunak Arc GIS 9.3, dengan menggunakan 

perangkat lunak tersebut interpretasi dapat dilakukan dengan baik. 

lnterpretasi citra Quickbird pada penelitian ini salah satunya adalah 

interpretasi penggunaan lahan. Karena dengan menggunakan citra 

Quickbird, penggunaan lahan dapat diamati dengan baik. 

Salah satu hal penting dalam interpretasi penggunaan lahan dengan 

citra penginderaan jauh adalah klasifikasi yang digunakan. Klasifikasi 

adalah penggolongan obyek-obyek ke dalam kelas-kelas dengan dasar 

adanya kesamaan dalam sifatnya atau terdapat keterkaitan antar obyek-

obyeknya. Proses klasifikasi bertujuan untuk menyederhanakan 

penggunaan lahan di kota secara umum yang akan diinterpretasi menjadi 

kelas yang sama dan lebih kecil berdasarkan karakteristik dan kesamaan 

obyek penggunaan lahannya. 

Penelitian ini menggunakan kombinasi sistem klasifikasi 

penggunaan lahan kota yang telah ada sebelumnya yaitu sistem klasifikasi 

yang digunakan dalam penelitian Erlangga (2004) dan sistem klasifikasi 

yang digunakan oleh Departemen Pekerjaan Umum.  Sistem klasifikasi 

yang digunakan dalam penelitian Erlangga juga merupakan  sistem 

klasifikasi kombinasi beberapa  sistem klasifikasi yang terdahulu dalam 
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penelitian Soetanto, dkk (1981) dan Tim Dosen UGM (1997).  Sistem 

klasifikasi yang digunakan dalam penelitian ini lebih jelasnya dapat 

dilihat pada table 3 berikut: 

 

Table 1.5 Klasifikasi Penggunaan Lahan 

No Tingkat II 

(Skala 1:30.000) 

Tingkat III 

(Skala 1:15.000) 

 No Tingkat II 

(Skala 1:30.000) 

Tingkat III 

(Skala 1:15.000) 

1 Permukiman Permk Pola Teratur    Gudang 

  Permk Pola Semi 

Teratur 

 5 Transportasi Jalan 

  Permk Pola Tidak 

Teratur 

   Rel KA 

2 Perdagangan Pasar Tradisional    Stasiun/Terminal 

  Pertokoan Besar  6 Rekreasi T. Olahraga 

  Pertokoan Kecil    Kebun Binatang 

3 Jasa Perkantoran  7 Tak Terbangun Alun-alun 

  Perguruan Tinggi    Sawah 

  Sekolah    Kebun 

  Rumah Sakit    Lahan Kosong 

  Jasa Perhotelan    Lahan Sedang 

Dibangun 

  Bangunan Ibadah    Kuburan 

4 Industri Pabrik  8 Tubuh Air Sungai 

Sumber : Erlangga (2004) dan DPU 

 

Klasifikasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

klasifikasi tingkat III.  Pada klasifikasi tingkat III pengkelasan 

pemanfaatan lahan lebih rinci dan lebih sesuai dengan habitat nyamuk 

Aedes Aegypti seperti sekolah, bangunan ibadah, rumah sakit dan 

lainnya.   

Perkembang biakan nyamuk Aedes aegypti sangat berpengaruh 

dengan kondisi lingkungan sekitar. Sebagai contoh misalnya, lahan basah 

dan permukiman padat.  Lahan yang basah atau di genangin air 

merupakan tempat yang disukai nyamuk untuk berkembangbiak, lahan 



34 
 

 

tersebut misalnya kolam permanen,  saluran pembuangan air yang tidak 

lancar, air pada bak mandi, air tergenang pada kaleng bekas, ban bekas, 

selokan menggenang. Apabila kondisi tersebut berada pada daerah 

permukiman padat, maka nyamuk akan dengan mudah menggigit 

manusia dan terjadilah pernyebaran DBD secara cepat karena 

ketersediaan host, agent serta lingkungan yang mendukung. Daerah 

dengan kepadatan permukiman tinggi cenderung memiliki kasus DBD 

yang tinggi dibanding dengan daerah yang jarang permukimannya. 

Langkah selanjutnya yaitu memberikan harkat pada attribute peta 

penggunaan lahan. Berikut ini disajikan table parameter penggunaan 

lahan yang digunakan : 

 

Table 1.6 Klasifikasi Parameter Penggunaan Lahan dan Tempat Ideal 

Hidup Nyamuk Aedes Aegepty 

No Penggunaan Lahan Harkat Keterangan 

1 Permukiman, pabrik, perkantoran, lembaga 

pendidikan, pertokoan, kolam renang, sungai 
30 Sangat Ideal 

2 Kebun campur, lahan kosong, rumput, kuburan, 

lahan parker, lapangan 
20 Ideal 

3 Sawah 20 Ideal 

4 Tegalan, kebun 10 Cukup Ideal 

Sumber : Slamet 2002, dalam Putri, 2008 

 

 Data Tempat Ideal Hidup Nyamuk Aedes aegypti 

Tempat perindukan nyamuk aedes aegypti dapat diketahui 

berdasarkan data penggunaan lahan, dimana akan diberikan skor sehingga 

didapatkan peta lokasi tempat ideal hidup nyamuk aedes aegypti. 

Pemberian skor pada peta penggunaan lahan dimana bertujuan untuk 

mengetahui tempat hidup nyamuk aedes aegypti. Semakin besar nilai skor 

maka disitulah tempat yang sesuai sebagai hidup nyamuk aedes aegypti 

begitu juga sebaliknya.  
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Tabel 1.7 karakteristik dan tempat ideal hidup nyamuk aedes aegypti : 

No Tempat Istrahat Nyamuk 

aedes aegypti 

Kemampuan Nyamuk 

aedes aegypti 

1. Tempat-tempat yang gelap, lembab, sedikit anginnya, 

biasa hinggap untuk istrahat pada benda-benda yang 

bergelantungan seperti baju, sarung, kopiah dan lain 

sebagainya, atau pada benda lain didalam rumah. 

 

Nyamuk pembawa virus DBD Ini 

mampu terbang sejauh 2 km, walaupun 

jarak terbangnya pendek yaitu 40 meter 

2. Di luar rumah nyamuk senang beristirahat di semak-

semak atau tanaman rendah termasuk rerumputan yang 

terdapat disekitar halaman, kebun, dan pekarangan rumah 

Umur nyamuk akan menjadi lebih 

pendek, tidak bisa menjadi vektor, tidak 

cukup waktu perjalanan virus dari 

lambung ke kelenjar ludah pada 

kelembapan kurang dari 60% 

3. Lingkungan fisik yang mempengaruhi perkembang 

biakan nyamuk aedes aegypti bermacam-macam, 

misalnya tata rumah, macam container, ketinggian tempat 

dan iklim 

Pada kondisi tanpa makanan dengan 

kelembapan relatif 100% serta suhu di 

udara sebesar 100C nyamuk aedes 

aegypti mampu hidup selama 30 hari, 

dengan suhu lebih tinggi dan 

kelembapan lebih rendah, kemampuan 

hidup nyamuk akan menurun 

4. Rata-rata suhu optimum untuk pertumbuhan nyamuk 

aedes aegypti adalah 250-270C. Pertumbuhan nyamuk 

aedes aegypti akan terhenti sama sekali pada suhu kurang 

dari 100C atau lebih dari 400C. 

Daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi maka 

distribusi nyamuk aedes aegypti juga tinggi menyebabkan 

daerah semakin rentan (Beresiko) terjangkit penyakit 

DBD 

Nyamuk aedes aegypti betina yang 

telah menghisap darah mempunyai 

umur rata-rata 62 hari sedangkan yang 

belum pernah menghisap darah mampu 

hidup rata-rata 82 hari. Hal ini 

menunjukan bahwa aktifitas reproduksi 

pada nyamuk betina mengurangi 

kemampuan hidup nyamuk 

5. Daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi maka 

distribusi nyamuk aedes aegypti juga tinggi menyebabkan 

daerah semakin rentan (Beresiko) terjangkit penyakit 

DBD 

 

Sumber : Dalam dalam Putri, 2008, dan Dengan Modifikasi 
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b. Interpretasi Kepadatan Bangunan 

Interpretasi kepadatan bangunan lebih mudah dilakukan 

dibandingkan dengan interpretasi penggunaan lahan. Hal tersebut karena 

informasi yang terkait untuk menghitung kepadatan bangunan telah 

tersedia dalam hasil interpretasi penggunaan lahan. Informasi yang 

dibutuhkan adalah obyek bangunan atau obyek terbangun dan obyek non 

terbangun. Informasi tersebut tidak bisa langsung digunakan namun 

hanya sebagai acuan dalam melakukan interpretasi blok bangunan. 

Interpretasi blok bangunan merupakan tahap pertama untuk menghitung 

kepadatan bangunan. Hasil interpretasi blok bangunan tersebut kemudian 

ditampalkan dengan peta dasar. Tahap kedua adalah menghitung 

kepadatan bangunan tiap kelurahan yaitu dengan menggunakan rumus: 

 

Kepadatan bangunan =   

 

Hasil tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam 5 kelas yaitu 

sangat jarang, padat, sedang, jarang, dan sangat jarang. 

 

Table 1.8 Klasifikasi Parameter Kepadatan Bangunan 

No Kepadatan Bangunan Skor 

1 Sangat jarang < 20 

2 Jarang  20 – 39 

3 Sedang 40 – 59 

4 Padat  60 – 79  

5 Sangat padat > 79 

Sumber : Suharyadi, 2008 
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c. Interpretasi Jaringan sungai  

Nyamuk Aedes aegypti sangat menyukai air yang tergenang sebagai 

tempat tinggal dan berkembang biak. Maka dari itu sungai merupakan 

salah satu parameter yang berpengaruh terhadap perkembangbiakan 

nyamuk Aedes aegypti. Sebab sungai yang mengalir pada daerah urban 

biasanya banyak mengandung sampah. Sampah yang terbawa arus sungai 

tersebut pasti akan dapat menampung air, sehingga merupakan tempat 

favorit bagi nyamuk Aedes aegypti untuk berkembang biak. Sehingga dari 

kesimpulan tersebut akan dilakukan proses buffer untuk menentukan 

jarak sungai terhadap lokasi tempat pembuangan sementara sampah 

dengan menggunakan tabel klasifikasi sebagai berikut : 

 

Table 1.9 Klasifikasi Parameter Jarak Terhadap Sungai 

No Jarak Terhadap Sungai (meter) Skor 

1 < 100 30 

2 100 – 1000 20 

3 > 1000 10 

Sumber : Sumarno 2002 dalam Putri 2008 

 

4. Menyiapkan peta-peta yang berasal dari data sekunder  

Peta yang berasal dari data-data sekunder dalam penelitian ini ada 2 

peta, yaitu peta lokasi tempat pembuangan sampah sementara (TPS) 

permanen dan peta kepadatan penduduk.  Pembuatan peta lokasi TPS 

permanen dilakukan dengan cara digitasi on screen pada peta yang 

diperoleh dari instansi.  Hal tersebut karena data yang diperoleh dari 

instansi sudah berupa peta dalam bentuk softcopy.  Sedangkan untuk 

pembuatan peta kepadatan penduduk tidak bisa langsung dikerjakan seperti 

peta sebelumnya karena data yang diperoleh belum berupa peta namun 

masih berupa data kepadatan penduduk.  Selanjutnya dilakukan input data 

pada peta dasar yang disini berfungsi sebagai pembatas daerah penelitian.  
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Data tersebut kemudian menjadi data atribut dari peta dasar yang 

selanjutnya dapat ditampilkan sebagai peta kepadatan penduduk. 

 

a. Peta Lokasi Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) 

Pembuatan Peta Lokasi TPS dilakukan dengan menggunakan data 

yang di dapatkan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. 

Sehingga peneliti hanya melakukan koreksi ulang (Koreksi geometrik), 

dan pengeplotan titik TPS dapat secara langsung dilakukan pada peta 

yang sudah dikoreksi tersebut. Selanjutnya akan dilakukan proses Buffer 

berdasarkan kemampuan jarak terbang nyamuk pembawa virus DBD. 

Peta lokasi TPS ini merupakan salah satu parameter yang dibutuhkan 

dalam pembuatan Peta Jarak Lokasi TPS terhadap kemampuan jarak 

terbang nyamuk Aedes aegypti di Kota Yogyakarta. 

 

Tabel 1.10 Klasifikasi Parameter Jarak Terhadap TPS 

No Jarak Terhadap TPS (meter) Skor 

1 < 100 30 

2 100 – 1000 20 

3 > 1000 10 

Sumber : Thomas Suroso 2002 dalam Putri 2008 

 

b. Data Jumlah Penduduk 

Data jumlah penduduk merupakan salah satu data sekunder yang 

akan di olah untuk menghasilkan peta kepadatan penduduk. kepadatan 

penduduk merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam 

penyebaran nyamuk Aedes aegypti. Semakin tinggi tingkat kepadatan 

penduduk, maka distribusi nyamuk Aedes aegypti juga tinggi sehingga 

menyebabkan daerah semakin rentan (beresiko) terjangkit penyakit DBD. 
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  1 

√2p 

Kepadatan penduduk diperoleh dari : 

 

 

 

 

Table 1.11 Klasifikasi Parameter Kepadatan Penduduk 

No Kepadatan Penduduk Harkat 

1 < 5000 10 

2 > 5000 30 

Sumber : Mantra 2001 dalam Putri 2008 

 

5. Analisis Data 

a. Analisis Tetangga Terdekat 

Salah satu cara untuk mengukur pola persebaran DBD dapat 

menggunakan model analisis tetangga terdekat (nearest neighbour 

analysis) dengan menggunakan software Arc GIS 9.3 yaitu dengan 

menghitung besarnya parameter tetangga terdekat atau (T) dengan 

menggunakan rumus berikut (Bintarto dan Surastopo Hadisumarno, 1979) 

: 

T = 

 

Dimana : 

T  :  Indeks penyebaran tetangga terdekat. 

Ju :  Jarak rata-rata yang diukur antara satu titik dengan titik tetangga 

terdekat. 

Jh : Jarak rata-rata yang diperoleh apabila semua titik mempunyai 

pola random (acak), yang di hitung dengan rumus : 

 

Jh = 

 

Ju 

Jh 

Jumlah penduduk tiap wilayah 

Luas wilayah 
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P : Kepadatan titik dalam tiap kilometer persegi, yaitu jumlah titik 

(N) dibagi dengan luas wilayah dalam kilometer persegi (A). 

 

Apabila nilai T ≤ 0,7 maka persebaran DBD berpola mengelompok. 

        T ≤ 1,4 maka persebaran DBD berpola acak. 

        T ≥ 1,4 maka persebaran DBD berpola seragam. 

Dapat ditunjukkan dalam continuum sebagai berikut : 

 

 

    

 

 

  

 

Gambar 1.7 Continuum nilai nearest neighbour statistic T 

(Bintarto dalam Su Ritohardoyo, 1989). 

 

Namun dalam penelitian ini, analisis tetangga terdekat 

menggunakan cara komputer yaitu otomasi kartografi dengan software 

ArcGIS 9.3.  

 

b. Analisis Korelasi-Tabel Silang (Crosstab-correlation) 

Analisis korelasi table silang (Crosstab-correlation) digunakan 

untuk menganalisis hubungan antar variabel geografis terhadap 

terbentuknya pola persebaran DBD dan mengetahui seberapa besar 

pengaruhnya dengan menggunakan program SPSS.  

Tabel silang memuat data dari variabel pengaruh dan variabel 

terpengaruh. Variabel terpengaruh dalam penelitian ini berupa pola 

persebaran DBD, sedangkan variabel pengaruhnya berupa faktor-

faktor  lingkungan. 

 

2,15 1,4 1,0 0,7 0 

Mengelompok Acak Seragam 
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c. Analisis Tingkat Kerawana Wilayah 

Data-data yang merupakan variabel penentu tingkat kerawanan 

wilayah terhadap wabah penyakit DBD dilakukan pengharkatan, 

overlay, dan buffer. Analisis buffer dilakukan pada peta jaringan 

sungai dengan peta lokasi TPS. Buffer peta jaringan sungai dan peta 

lokasi TPS tersebut dilakukan untuk mendapatkan peta jarak terhadap 

lokasi TPS, dimana untuk melihat jarak terbang nyamuk terhadap 

daerah yang terjangkit.  

Proses overlay dilakukan untuk menumpang susunkan beberapa 

peta yang sudah diberi nilai atau skor sehingga menjadi satu peta. Pada 

setiap parameter memiliki nilai atau skor, dan kelas yang berbeda. 

Misalnya parameter kepadatan penduduk hanya memiliki 2 kelas, 

parameter jaringan sungai memiliki 3 kelas, dan parameter kepadatan 

bangunan memiliki 5 kelas. Perbedaan kelas disini tidak 

mempengaruhi hasil yang ingin dicapai, karena setiap kelas akan 

dijumlahkan untuk mendapatkan skor total, dari skor total tersebut 

kemudian akan dibuat range kelas. Caranya yaitu jumlah skor total 

tertingi di kurangi jumlah skor terendah dan dibagi jumlah kelas yang 

diinginkan, dalam penelitian ini jumlah kelasnya ada 5 antara lain 

kelas sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi.     

Overlay dilakukan pada peta tempat hidup nyamuk Aedes aegypti, 

peta kepadatan penduduk, peta kepadatan bangunan, peta jarak 

terhadap sungai dan peta jarak terhadap lokasi TPS, dengan hasil peta 

kemungkinan kerawanan wilayah terhadap penyakit DBD di Kota 

Yogyakarta. Perhitungan nilai atau skor dilakukan pada parameter-

parameter yang berpengaruh terhadap demam berdarah dengan 

menggunakan rumus : 

 

 

 

 

T = V1 + V2 + V3 + …. Vn 
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Dimana : 

T   = Total Skor 

V1 = Harkat Variabel 

n    = Harkat Variabel ke – n  

Langkah selanjutnya yaitu menentukan range kelas dengan rumus : 

 

 

 

Tabel 1.12 Kelas Kerawanan Wilayah Terhadap Demam Berdarah 

Kelas Total Skor Keterangan 

1 50 – 74 Tidak Rawan 

2 75 – 99 Sedikit Rawan 

3 100 – 124 Agak Rawan 

4 125 – 149 Rawan 

5 150 – 174 Sangat Rawan 

 

Langkah berikutnya yaitu melakukan proses overlay antara data 

tingkat kerawanan wilayah terhadap penyakit DBD dan Data Persebaran 

lokasi penyakit DBD pada daerah penelitian, yaitu Kota Yogyakarta tahun 

2008. Proses terakhir ini dilakukan untuk mendapatkan hasil akhir berupa 

Peta Korelasi Kerawanan Penyakit Dengan Kejadian DBD di Kota 

Yogyakarta. Dari hasil Overlay tersebut maka klasifikasi tingkat Korelasi 

Kerawanan Penyakit Dengan Kejadian DBD di Kota Yogyakarta di sajikan 

dalam table sebagai berikut : 

 

Tabel 1.13 Kelas Korelasi Kerawanan Penyakit Dengan Kejadian DBD 

Kelas Keterangan 

1 Tidak Sesuai 

2 Sesuai 

4 Sangat Sesuai 

                                              Sumber : Proses Overlay 

Range = (Jumlah skor tertinggi) – (Jumlah skor terendah) 

                 Jumlah kelas 
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1.9. Batasan Operasional 

Penyakit Demam Berdarah Dengue (Dengue Haemorhagic Fever) adalah 

penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan 

melalui nyamuk Aedes Aegypti, yang ditandai dengan demam 

mendadak 2-7 hari tanpa cirri-ciri yang khas, gelisah, nyeri ulu hati, 

disertai tanda-tanda pendarahan dikulit berupa bintik pendarahan 

(Petechiae), bercak-bercak darah dalam kulit (Purpura), Kadang-

kadang mimisan, buang air besar darah, muntah darah, kesadaran 

menurun atau renjatan (Shock) (Dep. Kesehatan RI, 1997) 

Pola (Pattern) dapat diartikan sebagai susunan struktural, gambar, corak, 

kombinasi sifat kecerendungan membentuk sesuatu yang taat asas dan 

bersifat khas (Depdikbud,1988). 

Vector adalah virus yang menyebabkan penyakit demam berdarah, dalam hal 

ini nyamuk Aedes Aegypti (WHO, 1999) 

Lingkungan merupakan sistem yang meliputi lingkungan hayati, lingkungan 

buatan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya (UURI 

No. 4 th. 1982) 

TPS Sampah yaitu tempat yang dikelolah oleh lembaga resmi untuk 

menampung sampah yang bersifat sementara sebelum diangkat ke 

Tempat Penampungan Akhir (YUDP, 1992 dalam Rochayati, 2005) 

Kerawanan yaitu kemungkinan terjadinya hal-hal yang negatif yang tidak 

diinginkan sebagai akibat konsekuensi suatu peristiwa/kejadian. (Rowc, 

William D., 1988 dalam Rahmadi, 2005) 

Citra  adalah gambaran obyek yang dihasilkan oleh pantulan atau pembiasan 

sinar yang difokuskan oleh lensa atau cermin.  Gambaran rekaman 

obyek yang dibentuk dengan cara optik, elektro-optik, optik-mekanik, 

dan elektronik yang biasanya dalam bentuk gambar foto (Sutanto, 

1996). 

Overlay merupakan operasi spasial dimana suatu layer tematik berisi poligon 

ditumpangsusunkan dengan yang lain, yang kemudian membentuk layer 

tematik baru dengan poligon yang baru (Like Indrawati, 2006) 


