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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Demam berdarah merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus 

dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk demam berdarah (Aedes 

aegypti dan Aedes albopictus) dan dapat menyebabkan kematian. Nyamuk 

demam berdarah berkembang biak di tempat-tempat penampungan air bersih 

di dalam rumah maupun di sekitar lingkungan, seperti bak mandi/WC, 

tempayan, drum, tempat minum burung, vas bunga/pot tanaman air, kaleng 

bekas, ban bekas, botol, tempurung kelapa, plastik yang dibuang di sembarang 

tempat, talang air yang rusak dan saluran air hujan yang tidak lancar, pagar 

atau potongan bambu yang berlubang, dan sebagainya (Depkes RI, 2007). 

Potensi penyebaran Demam Berdarah Dengue (DBD) di antara negara-

negara anggota ASEAN cukup tinggi. Dibandingkan wilayah lain, negara-

negara Asia Tenggara paling serius terkena dampak DBD. Indonesia 

menduduki urutan tertinggi kasus DBD di ASEAN dengan jumlah kasus DBD 

tahun 2010 sebanyak 150.000 kasus dan jumlah kematian sekitar 1.317 orang 

(Widiantoro, 2011). 

Kasus DBD meningkat setiap tahun di beberapa Provinsi di Indonesia. 

Jumlah kasus DBD di Indonesia tahun 2008 sebanyak 137.469 kasus 

(IR=59,02%, CFR=0,86%) meningkat menjadi 154.855 kasus (IR=66,48%,  

CFR=0,89%) pada tahun 2009 (Depkes RI, 2010). Begitu pula di Provinsi 
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Jawa Tengah, penyakit DBD masih merupakan permasalahan serius. Ini 

terbukti dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sudah pernah terjangkit 

penyakit DBD. Jumlah penduduk Jawa Tengah pada tahun 2009 sebesar 

32.864.563 jiwa. Angka kesakitan/Incidence Rate (IR) DBD di Provinsi Jawa 

Tengah pada tahun 2009 sebesar 5,74/10.000 penduduk. Angka ini mengalami 

penurunan bila dibandingkan tahun 2008 sebesar 5,92/10.000 penduduk dan 

tahun 2007 sebesar 6,35/10.000 penduduk. Meskipun demikian, angka 

tersebut masih jauh diatas target IR Nasional yaitu <2/10.000 penduduk 

(Dinkes Jateng, 2010). 

 Angka kematian/Case Fatality Rate (CFR) DBD di Jawa Tengah 

selalu meningkat. CFR pada tahun 2009 adalah sebesar 1,42%, lebih tinggi 

bila dibandingkan CFR tahun 2008 sebesar 1,19% dan tahun 2007 sebesar 

1,6%.  Begitu juga bila dibandingkan dengan target CFR Nasional (<1%), 

angka ini juga masih berada di atasnya (Dinkes Jateng, 2010). 

Tingginya angka kesakitan DBD di Provinsi Jawa Tengah disebabkan 

karena adanya iklim yang tidak stabil dan curah hujan yang cukup tinggi pada 

musim penghujan yang merupakan sarana potensial perkembangbiakan 

nyamuk Aedes aegipty, juga didukung dengan tidak maksimalnya kegiatan 

Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di masyarakat sehingga menimbulkan 

Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit DBD di beberapa kabupaten bahkan di 

beberapa provinsi (Dinkes Jateng, 2010). 

Kabupaten Sukoharjo termasuk dalam salah satu daerah dengan kasus 

DBD yang tinggi di Jawa Tengah. Jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo 
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tahun 2009 adalah 843.127 jiwa. Pada tahun 2009 IR DBD sebesar 4,4/10.000 

penduduk, hal ini lebih rendah dibandingkan tahun 2008 sebesar 4,48/10.000 

penduduk. Sebesar 58,76% (218 kasus) berlokasi di wilayah yang berbatasan 

dengan Kota Surakarta yaitu Kecamatan Mojolaban, Grogol, Baki, Gatak, dan 

Kartasura yang merupakan daerah suburban dengan tingkat kepadatan 

penduduk yang tinggi. Incidence Rate DBD masih belum memenuhi standar 

Nasional <2/10.000 penduduk (Dinkes Sukoharjo, 2010). 

Angka kematian DBD di Kabupaten Sukoharjo masih belum 

memenuhi target (<1%). Dari 371 kasus pada tahun 2009, 11 orang penderita 

diantaranya meninggal, sehingga angka kematian DBD sebesar 2,9%. 

Dibandingkan tahun 2008, angka kematian DBD turun (14 kasus kematian 

dengan angka kematian 3,73%). Jika dicermati lebih jauh kasus kematian 

DBD terjadi di wilayah kecamatan yang merupakan daerah endemis. Angka 

kematian tahun 2009 tertinggi di Kecamatan Kartasura (36,4%) dan 

Mojolaban (18,2%) (Dinkes Sukoharjo, 2010). 

Tingginya kematian akibat DBD yang terjadi disebabkan karena 

lemahnya pengetahuan deteksi dini oleh petugas kesehatan yang kurang 

waspada terhadap setiap kasus demam tinggi, keterlambatan penegakan 

diagnosis dan keterlambatan membawa penderita ke pusat pelayanan 

masyarakat. Permasalahan tingginya kasus kejadian sebenarnya dapat dicegah 

dengan peningkatan surveilans, respons, dan peningkatan penyuluhan 

kesehatan serta pelaksanaan PSN serentak dengan gerakan 3M seminggu 

sekali oleh seluruh warga masyarakat. Tenaga kesehatan harus waspada 
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terhadap setiap kasus demam tinggi, penanganan kasus yang profesional dan 

sesuai dengan prosedur yang berlaku (Dinkes Sukoharjo, 2010). 

Angka Bebas Jentik (ABJ) di Kabupaten Sukoharjo masih jauh dari 

standar  nasional ABJ. ABJ di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2009 sebesar 

85,99% (≤95%), menurun dibandingkan tahun 2008 sebesar 93,20%. Ini 

merupakan indikator untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam 

pemberantasan penyakit DBD. Jumlah total rumah/bangunan tahun 2009 yang 

ada di Sukoharjo sebanyak 203.110 unit dengan rumah/bangunan yang 

diperiksa sebanyak 74.252 (36,56%), yang bebas jentik sebanyak 63.846 

(85,99%) dan yang positif jentik sebanyak 10.406 (14,01%), sehingga 

diperoleh nilai ABJ sebesar 85,99% (Dinkes Sukoharjo, 2010). 

Seperti diketahui bersama bahwa peran serta masyarakat sangat 

penting dalam menanggulangi DBD. Salah satu bentuk langsung peran serta 

masyarakat adalah kegiatan Pemantauan Jentik Berkala (PJB) yang dilakukan 

oleh masyarakat melalui Juru Pemantau Jentik (Jumantik). Kegiatan Jumantik 

sangat perlu dilakukan untuk mendorong masyarakat agar dapat secara 

mandiri dan sadar untuk selalu peduli dengan membersihkan sarang nyamuk 

dan membasmi jentik nyamuk Aedes aegypti (Depkes RI, 2004). 

Berdasarkan penelitian Rosidi dan Adisasmito (2009), menunjukkan 

bahwa ada hubungan yang  bermakna antara PJB dan ABJ, yaitu nilai p=0,048 

(p<0,05). Kegiatan PJB ini sangat efektif dalam upaya memotivasi masyarakat 

untuk selalu melaksanakan gerakan PSN-DBD dengan 3M. hal tersebut sangat 

efektif dalam menekan keberadaan jentik nyamuk penular DBD di Kecamatan 
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Sumberjaya, Majalengka, Jawa Barat. Begitu juga untuk sarana pendukung 

menunjukkan bahwa ada hubungan yang  bermakna antara sarana pendukung 

kegiatan PSN-DBD dan ABJ, yaitu nilai p=0,000 (p<0,05). Keadaan tersebut 

menunjukkan bahwa kegiatan PSN-DBD memang telah didukung adanya 

sarana yang diperlukan seperti senter, format pemantauan, poster dan media 

penyuluhan lainnya. 

Berdasarkan endemisitas DBD tahun 2011, di Kabupaten Sukoharjo 

terdapat 167 desa, 68 desa endemis (40,72%), 79 desa sporadis (47,30%) dan 

20 desa potensial (11,98%). Desa yang endemis tersebut terdapat di 

Kecamatan Weru  sebanyak 2 desa, di Bulu 1 desa, di Tawangsari 1 desa, 

Sukoharjo 10 desa, Nguter 2 desa, Bendosari 5 desa, Polokarto 5 desa, 

Mojolaban 10 desa, Grogol 13 desa, Baki 5 desa, Gatak 5 desa, dan Kartasura 

sebanyak 9 desa (Dinkes Sukoharjo, 2011). 

Berdasarkan peningkatan jumlah kasus selama tiga tahun terakhir 

(2007-2009) kecamatan endemis di Kabupaten Sukoharjo yaitu di wilayah 

Kecamatan Grogol, Mojolaban, Baki, Gatak dan Kartasura, rata-rata 

mengalami peningkatan jumlah kasus hampir dua kali lipat. Misalnya di 

Kecamatan Grogol pada tahun 2007 terdapat kasus DBD sebanyak 22 kasus 

(0,02%) meningkat menjadi 72 kasus (0,07%) pada tahun 2008 dan menjadi 

70 kasus (0,07%) pada tahun 2009. Besarnya ABJ di Kecamatan Grogol tahun 

2009 yaitu 78,66%. Jumlah kasus terbanyak masih selalu di Kecamatan 

Grogol dan Kartasura, yang berbatasan dengan Kota Solo. Kecamatan Grogol 

mempunyai kader kesehatan, tetapi ABJ masih dibawah standar Nasional 
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(≥95%). Kecamatan Grogol mempunyai 14 desa, namun 13 desa (92,86%) 

termasuk sebagai daerah endemis (Dinkes Sukoharjo, 2010). 

Penelitian ini akan membandingkan pelaksanaan PJB antara daerah 

endemis dan nonendemis. Kecamatan Grogol dijadikan sebagai contoh daerah 

endemis dan sebagai pembandingnya Kecamatan Bulu sebagai contoh daerah 

nonendemis. Seperti Kecamatan Grogol, Kecamatan Bulu juga mempunyai 

kader kesehatan dengan ABJ 92,50%. Dipilihnya Kecamatan Bulu sebagai 

pembanding Kecamatan Grogol karena Kecamatan Bulu mempunyai 12 desa, 

namun hanya 1 desa (8,33%) yang termasuk sebagai daerah endemis (Dinkes 

Sukoharjo, 2010). 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti tertarik dan 

terdorong untuk mengadakan penelitian mengenai pelaksanaan PJB oleh kader 

kesehatan pada daerah endemis dan daerah nonendemis DBD di Kabupaten 

Sukoharjo. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada perbedaan pelaksanaan PJB oleh kader kesehatan pada 

daerah endemis dan daerah nonendemis DBD di Kabupaten Sukoharjo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum: 

Mengetahui perbedaan pelaksanaan PJB oleh kader kesehatan pada 

daerah endemis dan daerah nonendemis DBD di Kabupaten Sukoharjo. 
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2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui perbedaan fasilitas dalam pelaksanaan PJB oleh kader 

kesehatan antara daerah endemis dan daerah nonendemis DBD di 

Kabupaten Sukoharjo. 

b. Mengetahui perbedaan frekuensi pelaksanaan PJB oleh kader kesehatan 

antara daerah endemis dan daerah nonendemis DBD di Kabupaten 

Sukoharjo. 

c. Mengetahui perbedaan aktivitas kader kesehatan dalam pelaksanaan PJB 

antara daerah endemis dan daerah nonendemis DBD di Kabupaten 

Sukoharjo. 

d. Mengetahui perbedaan ABJ antara daerah endemis dan nonendemis 

DBD di Kabupaten Sukoharjo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Dinas Kesehatan dan Puskesmas 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan informasi 

tambahan dalam usaha mengurangi dan mencegah kasus DBD di 

Kabupaten Sukoharjo sehingga kasus DBD dapat ditekan serendah 

mungkin. 

2. Bagi kader kesehatan 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan kepada 

kader kesehatan dalam rangka mencegah penyakit DBD di Kabupaten 

Sukoharjo sehingga kader dengan pelaksanaan PJB yang baik dapat 

dijadikan contoh untuk kader di daerah lainnya. 
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3. Bagi masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan kepada 

masyarakat dalam rangka mencegah penyakit DBD di Kabupaten 

Sukoharjo 

4. Bagi peneliti lain 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi peneliti 

yang ingin melakukan penelitian yang berhubungan dengan masalah yang 

sama. 


