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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

         Penyakit demam berdarah  merupakan penyakit yang  tergolong baru 

di Indonesia, mulai diketahui penyebarannya pada tahun 1970 (Soemirat, 

2002). Demam berdarah merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat  

yang cenderung meningkat jumlah penderita dan semakin luas daerah 

penyebarannya, sejalan dengan meningkatnya mobilitas dan kepadatan 

penduduk (Yudhastuti, 2005).  

     Di wilayah Asia Tenggara, Indonesia mendapatkan peringkat kedua 

setelah Thailand. Dilaporkan sebanyak 58.301 kasus DBD terjadi di Indonesia 

sejak 1 Januari hingga 30 April 2004 dan 658 kematian, yang mencakup 30 

provinsi dan terjadi kejadian luar biasa (KLB) pada 293 kota di 17 provinsi. 

Beberapa penelitian lain menunjukkan kejadian DBD lebih banyak terjadi 

pada anak-anak yang lebih muda dari 15 tahun (Subawa, 2007).   

        Seluruh wilayah Indonesia mempunyai resiko untuk terjangkit penyakit 

DBD, kecuali daerah yang memiliki ketinggian lebih dari 1000 meter di atas 

permukaan laut (Fathi, 2005). Insiden DBD di Indonesia masih tinggi dan 

penyebarannya semakin luas (Mashoedi, 2009). Wabah DBD cenderung 

meluas dari kota-kota ke desa-desa. Kemudian meluas ke daerah-daerah lain 

sesuai dengan penyebaran penduduk (Hasyimi, 2009). Masalah penyakit 

demam berdarah dengue (DBD) di Indonesia yang mulai ditemukan di Jakarta 

dan Surabaya pada merupakan masalah yang klasik, yaitu kejadiannya hampir 

dapat dipastikan setiap tahun, khususnya di awal musim penghujan (Kardinan, 

2007).   

          Kota Surakarta merupakan daerah endemis penyakit DBD. Dari 51 

kelurahan yang ada, maka 70,6% merupakan kelurahan endemis (36 

kelurahan), sisanya 29,4% (15 kelurahan) merupakan kelurahan sporadis. 

Berdasarkan laporan pengamatan penyakit dari puskesmas, selama tahun 2008 
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ditemukan kasus penyakit demam berdarah sebanyak 826 kasus. Jumlah kasus 

di masing-masing puskesmas sangat bervariasi. Kasus terbanyak ada di 

wilayah Puskesmas Ngoresan sebanyak 120 kasus, dan yang terkecil ada di 

wilayah Puskesmas Jayengan sebanyak 22 kasus. Dengan jumlah kasus 

sebanyak 826, maka didapatkan angka kesakitan  (IR) sebesar 16,03 per 

10.000 penduduk (Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2009). 

Tabel 1. Jumlah Kasus Demam Berdarah di Puskesmas Kecamatan Jebres 
Tahun 2007-2009 

No. Puskesmas Tahun 2007 Tahun 
2008 

Tahun 2009 

P M P M P M 
1. Purwodiningratan 38 1 35 0 41 0 
2. Ngoresan 92 4 120 1 44 0 
3. Sibela 43 0 100 0 76 1 

(Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2009) 
 

 Keterangan:  P  = Penderita 
M  = Meninggal 

        Data di atas menunjukkan bahwa Puskesmas Ngoresan selalu 

menduduki peringkat tertinggi tiap tahunnya, dilihat dari tahun 2007 

berjumlah 92 kasus, tahun 2008 berjumlah 120 kasus, dan tahun 2009 

berjumlah 44 kasus. 

Tabel 2. Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kota 
Surakarta Tahun 2009 

No Pendidikan % 
1. Tidak/belum pernah sekolah 6 
2. Tidak/belum tamat SD 10 
3. SD/MI 21 
4. SLTA/MA 30 
5. AK/Diploma 6 
6. Universitas 7 

(Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2009) 

        Data Dinas Kesehatan Kota Surakarta menunjukkan rata-rata tingkat 

pendidikan penduduk Kota Surakarta adalah SLTA/MA. Hasil penelitian 

Kasnudiharjo (1997), menyatakan bahwa seseorang yang mempunyai latar 

belakang pendidikan rendah, pada umumnya akan mengalami kesulitan untuk 

menyerap ide-ide baru mengenai pencegahan  dan pemberantasan sarang 
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nyamuk Aedes aegypti. WHO (1999) mengemukakan bahwa pengetahuan 

yang baik mengenai DBD nampaknya belum mampu memberikan dorongan 

terhadap pencegahan DBD. Karena pencegahan tidak akan berhasil secara 

individual tanpa didukung oleh kesadaran  dan partisipasi warga sekitar. Oleh 

karena itu, terbentuknya kesadaran adanya bahaya penyakit dimulai dari 

pemberian informasi yang jelas dan benar melalui pemberian pengetahuan. 

    Berdasarkan survei awal dengan menggunakan kuesioner yang 

dilakukan terhadap pasien yang berkunjung di Puskesmas Ngoresan 

Kecamatan Jebres menunjukkan pengetahuan pasien yang berkunjung di 

Puskesmas Ngoresan Kecamatan Jebres tentang DBD masih kurang. Hal ini 

ditunjukkan bahwa sebagian besar pasien yang berkunjung di Puskesmas 

Ngoresan Kecamatan Jebres belum paham betul mengenai DBD terutama 

dalam penularan DBD, penyebab, dan pencegahan DBD.  Pengetahuan yang 

baik akan menjadi dasar bagi seseorang untuk bertingkah laku yang benar dan 

sesuai dengan apa yang didapatkan. Hasil penelitian Hariyono (2008) 

menunjukkan masih kurangnya pengetahuan responden tentang DBD 

sehingga diperoleh hubungan antara tingkat pengetahuan dengan kejadian 

penyakit DBD, dengan OR=3, artinya masyarakat yang pengetahuannya 

kurang mempunyai risiko terjadi kasus DBD 3 kali lebih besar dibanding yang 

pengetahuannya baik. 

        Berdasarkan uraian di atas maka peneliti bermaksud mengadakan 

penelitian tentang hubungan antara tingkat pengetahuan tentang demam 

berdarah dan kejadian demam berdarah di Wilayah Kerja Puskesmas 

Ngoresan Kecamatan Jebres Surakarta. 

 

B. Rumusan Masalah 

     Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang, 

maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Apakah ada hubungan 

antara tingkat pengetahuan tentang demam berdarah dan kejadian demam 

berdarah di Wilayah Kerja Puskesmas Ngoresan Kecamatan Jebres Surakarta? 
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C. Tujuan Penelitian 

    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara 

tingkat pengetahuan orang tua tentang demam berdarah dan kejadian demam  

berdarah di Wilayah Kerja Puskesmas Ngoresan Kecamatan Jebres Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan wawasan untuk melakukan penelitian selanjutnya yang 

berhubungan dengan angka kejadian demam berdarah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Masyarakat 

  Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang 

demam berdarah dan meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit 

DBD. 

b. Puskesmas 

Memberi masukan untuk melakukan penyuluhan kepada 

masyarakat untuk menggalakkan program 3M . 

c. Peneliti 

1) Menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman khususnya dalam 

mengadakan penelitian ilmiah. 

2) Melatih peneliti agar bisa berpikir secara objektif dalam menanggapi 

dan memecahkan masalah demam berdarah yang ada di lapangan. 

 


