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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pes merupakan salah satu penyakit yang masih mengancam 

kehidupan dan kesehatan manusia. Keadaan lingkungan dan pola hidup 

manusia yang kurang peduli dan tidak baik sangat mendukung perkembangan 

penyakit pes, terutama di daerah yang selama ini memliki risiko besar 

penyebaran penyakit pes. Karena penyakit pes penyakit menular, maka 

sewaktu-waktu dapat menyerang manusia secara cepat dan tidak menutup 

kemungkinan menimbulkan korban jiwa (Depkes, 1998). 

Wabah pes diyakini telah bermula di Mesir dan Etiopia pada tahun 

540 bergerak ke Sungai Nil dan menumpang kapal-kapal menuju ke 

Konstantinopel sepanjang rute perdagangan. Wabah ini diperkirakan telah 

membunuh 300.000 orang di Konstantinopel dalam waktu setahun pada tahun 

544. Tahun 1347 penyakit ini kembali melanda populasi Eropa 

(Konstantinopel Turki, Kepulauan Italia, Prancis, Yunani, Spanyol, 

Yugoslavia, Albania, Austria, Jerman, Inggris, Irlandia, Norwegia, Swedia, 

Polandia, Bosnia-Herzegovina dan Kroasia) selama kira-kira 300 tahun, dari 

tahun 1348 sampai akhir abad ke-17 wabah ini membunuh 75 juta orang, 

kira-kira 1/3 populasi pada waktu itu. Seluruh komunitas tersapu bersih, di 

tahun 1386 di kota Smolensk, Rusia, hanya lima orang yang tidak terserang 

penyakit pes (WHO, 1968). 
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Penyakit pes (Sampar) masuk pertama kali ke Indonesia melalui 

Tanjung Perak, Surabaya pada tahun 1910, kemudian tahun 1916 melalui 

pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, tahun 1923 melalui pelabuhan Cirebon 

dan pada tahun 1927 melalui pelabuhan Tegal. Korban manusia meninggal 

karena pes dari 1910 - 1960 tercatat 245.375 orang, angka kematian tertinggi 

terjadi pada tahun 1934, yaitu 23.275 orang meninggal dunia. Total kasus 

tersebut  17,6%  di Jawa Timur, 51,5% di Jawa Tengah dan 39,9% di Jawa 

Barat. Penyakit pes di Indonesia termasuk penyakit yang dicantumkan dalam 

Undang-Undang Karantina dan Epidemi (Undang-undang RI. No. 2 Tahun 

1962) karena dapat menimbulkan wabah yang berbahaya. Pertama kali wabah 

penyakit pes di Indonesia terjadi Tahun 1910 terjadi di Surabaya, hal itu 

terjadi karena tikus tikus yang berada dalam kapal membawa tikus dan pinjal 

sehingga menyebabkan penyakit pes menyebar, kemudian menjalar ke 

Malang, Kediri, Surakarta dan Yogyakarta (Depkes RI, 1998).  

Pulau Jawa masih terdapat tiga daerah fokus pes yang masih aktif, 

yaitu di Kecamatan Selo dan Cepogo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, di 

Kecamatan Tosari dan Nongkojajar, Kabupten Pasuruan, Jawa Timur dan di 

Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta  (Depkes RI, 

1998). Kasus pes di Jawa Tengah sejak tahun 1968 sampai dengan 2012 

dilaporkan di 12 Kabupaten/Kota, yaitu Kota Semarang, Kabupaten Demak, 

Pati, Klaten, Purworejo, Semarang, Wonogiri, Cilacap, Jepara, Banyumas, 

Boyolali dan Kabupaten Magelang. Pada tahun 1997 kasus pes berat di Jawa 

Tengah di laporkan 184 kasus meninggal  dunia (Dinkes  Jateng , 2012) 



 
 

3 
 

Kabupaten Boyolali merupakan daerah endemis penyakit pes dari 

tahun 1968 - sekarang (WHO, 1968). Kabupaten Boyolali terdapat kecamatan 

yang termasuk kecamatan fokus pes dan kecamatan terancam pes. Kecamatan 

yang  fokus pes yaitu Kecamatan Selo, sedangkan kecamatan yang terancam 

pes, Kecamatan Cepogo. Kasus pes tahun 1968 di Kabupaten Boyolali 

khususnya di Kecamatan Selo dan Cepogo dengan jumlah penderitanya 101 

orang dan 42 orang diantaranya meninggal dunia angka CFR 42%, kemudian 

terjadi lagi kasus pes pada lokasi yang sama dengan penderita 11 orang dan 3 

diantaranya meninggal dunia angka CFR 27%, standar angka CFR penyakit 

pes adalah 0% (DKK Boyolali, 2012). Angka CFR (Case Fatality Rate)  42% 

dan 27% tersebut melebihi angka standar CFR 0%.  

Kecamatan Selo merupakan daerah fokus penyakit pes. Jumlah  tikus dan 

pinjal di Kecamatan Selo masuk dalam kategori tinggi. Data survailens tikus 

di Kecamatan Selo tahun 2012 yang dilaksanakan bulan April, jumlah tikus 

masing-masing desa:  Desa Tlogili: 80,  Klakah: 102 , Jrakah: 156, Lencoh: 

90, Samiran: 80, Suro Teleng: 97, Selo: 173 , Taru Batang: 96, Senden: 78 

dan Jeruk: 98 tikus (Puskesmas Selo, 2012). Hasil pemeriksaan Balai 

Laboratorium Kesehatan (BLK) Yogyakarta (2007) menemukan adanya 

serologis positif pada tikus di Kecamatan Selo sebesar 2,17% (4 ekor) dengan 

variasi titer 1:16 (dua ekor), 1:64 (satu ekor), 1:128 (satu ekor). FI khusus (FI 

Xenopsylla cheopis) sebesar ≥ 1 dan FI umum ≥ 2. Kecamatan Selo terdiri 

dari 10 desa, semua desa di Kecamatan Selo dikategorikan daerah fokus pes. 

Salah satu desa tersebut adalah Desa Jrakah. Desa Jrakah daerah yang masih 
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berisiko tinggi untuk penyakit pes, ini dikarenakan wilayahnya sangat  

mendukung tumbuhnya tikus dan pinjal serta sebagian besar warga desa 

masih kurang peduli dan tidak tanggap akan penyakit pes  disekitarnya. 

Jumlah tikus di Desa Jrakah  April tahun 2012 yang tertangkap adalah 156 

tikus dan jenis tikus yang paling banyak ditemukan adalah Rr. diardii  dan 

pinjal yang paling banyak ditemukan jenis Xenopsylla cheopis (Puskesmas 

Selo, 2012). Depkes RI (1998) menyatakan bahwa semua jenis tikus 

berpotensi dapat menyebabkan penyakit pes. Jumlah tikus yang masih tinggi 

dan adanya peningkatan angka titer serum pinjal menjadi indikasi bahwa 

ancaman penyakit pes di Kecamatan Selo, khususnya Desa Jrakah dapat 

terjadi kembali. 

Survey pendahuluan di Desa Jrakah bulan Januari (2013), 80%  warga 

di Desa Jrakah yang diwawancarai kurang peduli dan tidak tanggap terhadap 

ancaman penyakit pes di sekitar mereka, wawancara dilakukan ke 20 warga, 

dari 20 warga hanya 4 warga yang tahu dan memahami tentang penyakit pes 

sedangkan 16 warga tidak mengetahui apa itu penyakit pes dan 

pencegahannya, terutama bagaimana mengendalikan  tikus dan pinjalnya, hal 

ini dikarenakan tingkat pendidikan sebagian besar warga di Desa Jrakah 

masih sangat rendah. Data tingkat pendidikan warga di Desa Jrakah (2011), 

tingkat pendidikan warga di Desa Jrakah: 20% tidak sekolah/tidak tamat SD 

(Sekolah Dasar), 55% lulusan SD (Sekolah Dasar), 15% lulusan SMP 

(Sekolah Menengah Pertama), 9% lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas) 

serta 1% lulusan Perguruan Tinggi. Wawan dan Dewi (2010) menyatakan 
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semangkin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka orang tersebut akan 

semakin luas pula pengetahuannya karena semangkin tinggi pendidikan 

seseorang akan semakin mudah menerima informasi, selain  tingkat 

pendidikan warga Desa Jrakah  yang sebagian besar rendah menjadi faktor 

kurang tanggap dan pedulinya  warga terhadap penyakit pes hal lain juga 

dikarenakan penyuluhan-penyuluhan terkait pencegahan dan pengendalian 

penyakit pes tidak pernah dilaksanakan di Desa Jrakah baik oleh instansi 

kesehatan maupun instansi pemerintahan yang ada. 

Keadaan rumah dan lingkungan warga Desa Jrakah sebagian besar 

tidak memenuhi standar kesehatan. Berdasarkan Laporan Cakupan Rumah 

Sehat Kecamatan Selo (2011), khususnya di Desa Jrakah, 63,40% rumah 

warga belum memenuhi standar kesehatan, dimana keadaan  sanitasi rumah 

warga seperti MCK (Mandi Cuci Kakus), pencahayaan yang tidak terang, 

ventilasi kurang baik, saluran pembuangan air limbah (SPAL) yang tidak baik  

dan sampah yang masih tidak tertangani dengan baik, sebagian besar warga 

membuang sampah sembarangan di sekitar rumah. Kondisi-kondisi tersebut 

sangat mendukung tikus untuk mendapatkan makanan dengah mudah serta 

dapat dijadikan tempat tinggal yang aman dan nyaman untuk hidup dan 

berkembangbiak tikus. Arumsari dkk (2012) menyatakan bahwa kondisi 

sanitasi yang kurang baik atau bahkan buruk sangat mendukung dan cocok 

untuk perkembangbiakan tikus dan pinjal . 
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Salah satu inovasi yang dapat dilakukan yaitu dengan membekali para 

warga desa yang berada di wilayah Desa Jrakah dengan pendidikan kesehatan 

tentang pengendalian vektor penyakit pes dan pencegahan penyakit pes. 

Pendidikan kesehatan ini dilakukan guna menumbuhkan kepedulian terhadap 

program pencegahan dan pengendalian vektor penyakit pes yang ditularkan 

oleh tikus dan pinjal, dengan tujuan agar program pengendalian vektor dan 

pencegahan penyakit  pes dapat berjalan secara rutin dan berkesinambungan 

serta dapat mengurangi resiko terjadinya kasus penyakit pes di Desa Jrakah. 

Konsep dasar pendidikan kesehatannya yaitu dengan memberikan materi 

pengetahuan tentang penyakit pes, hewan penyebar penyakit pes, konsep 

pencegahan penyakit pes, konsep pengendalian vektor penyakit. 

 

B. Rumusan Masalah  

Apakah ada pengaruh pendidikan kesehatan tentang pengendalian 

vektor penyakit pes terhadap tingkat pengetahuan dan sikap warga dalam 

upaya pencegahan penyakit pes di Desa Jrakah, Boyolali? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

 Untuk menjelaskan pengaruh pendidikan kesehatan tentang pengendalian 

 vektor penyakit pes terhadap tingkat pengetahuan  dan sikap warga dalam  

 upaya pencegahan penyakit pes di Desa Jrakah, Selo,  Boyolali. 
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2. Tujuan Khusus 

a) Untuk mendeskripsikan tingkat pengetahuan pre-test dan post-test 

warga desa tentang pengendalian vektor penyakit pes dan pencegahan 

penyakit pes di Desa Jrakah. 

b) Untuk mendeskripsikan sikap pre-test dan post-test warga desa tentang 

pengendalian vektor penyakit pes dan pencegahan penyakit pes di 

Desa Jrakah. 

c) Untuk menjelaskan pengaruh pendidikan kesehatan terhadap tingkat 

pengetahuan warga dalam upaya pencegahan penyakit pes di Desa 

Jrakah. 

d) Untuk menjelaskan pengaruh pendidikan kesehatan terhadap sikap 

warga dalam  upaya pencegahan penyakit pes di Desa Jrakah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1) Bagi Masyarakat  

Meningkatkan pengetahuan dan menanamkan sikap yang baik kepada 

masyarakat dalam upaya pencegahan penyakit pes dan pengendalian 

vektor penyakit pes seta membantu meningkatkan kepedulian terhadap 

kegiatan pengendalian tikus dan pinjal sebagai upaya pencegahan 

penyakit pes. 
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2) Bagi instansi kesehatan 

Sebagai alternatif bahan masukan dalam membuat perencanaan 

kebijakan pengendalian vektor penyakit pes, program penanggulangan 

kesehatan serta evaluasi program kesehatan khususnya dalam 

pencegahan pes. 

3) Peneliti Lain 

Sebagai referensi untuk melakukan penelitian sejenis yang lebih luas 

dan upaya pengembangan lebih lanjut dengan menambahkan variabel 

terhadap perkembangan penyakit pes. 


