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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit menular yang 

disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes 

aegypti. Penyakit ini dapat menyerang semua orang terutama pada anak, dan 

sering menimbulkan Kejadian Luar Biasa/KLB di Indonesia (Satari, 2004).  

    Secara epidemologis, DBD telah menyebar ke seluruh wilayah 

kabupaten dan kota di Indonesia, jumlah kasus menunjukkan kecenderungan 

meningkat baik dalam jumlah maupun luas wilayah yang terjangkit dan secara 

sporadic selalu menjadi KLB setiap tahun. Pada tahun 1999 IR menurun tajam 

sebesar 10,17%, namun tahun-tahun berikutnya IR cenderung meningkat yaitu 

15,99 pada tahun 2000, 21,66 pada tahun 2001, 19,24 pada tahun 2002,  23,87 

pada tahun 2003 (Ishak, 2006). Kasus DBD di Indonesia tahun 2007 mencapai 

140.000 kasus dan sebanyak 1380 orang yang meninggal, dengan CFR sebesar 

0,98% (Anonim, 2007). 

Pada musim penghujan penyakit DBD ditemukan diseluruh propinsi 

Indonesia, salah satunya di propinsi Jawa Tengah (Satari, 2004). Standar 

nasional premik indek adalah 5% atau bila diukur dengan Angka Bebas Jentik 

(ABJ) menunjukkan lebih atau sama dengan 95%. Angka kesakitan DBD di 

Jawa Tengah tahun 1990 - November 2007 adalah 5,84 per 10.000 penduduk. 

Jumlah kasusnya sebanyak 17.401 kasus dan 279 diantaranya meninggal dunia 

(Anonim, 2007). Kabupaten Boyolali merupakan salah satu kota dari bagian 
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propinsi Jawa Tengah yang mempunyai jumlah kasus DBD tinggi. Kasus 

DBD di kabupaten Boyolali tahun 2006 sebanyak 172  kasus, yang dilaporkan 

dari 19 kecamatan dengan IR 1,8 per 10.000 penduduk. Apabila dibandingkan 

dengan target Renstra tahun 2006 (1,7 per 10.000 penduduk) IR DBD masih 

dibawah target (Profil Kesehatan Kab. Boyolali, 2006). 

 Menurut Kadun beberapa faktor yang mempengaruhi penyebaran 

dan penularan penyakit DBD, yaitu urbanisasi yang cepat, perkembangan 

pembangunan daerah pedesaan, kurangnya persediaan air bersih, mobilitas 

manusia  antar daerah melalui transportasi, dan pemanasan global yang dapat 

mempengaruhi bionomik vektor Ae. aegypti (Ishak, 2006). Adapun kegiatan 

pokok penanggulangan DBD, meliputi (1) Penemuan dan pelaporan penderita, 

(2) Penanggulangan fokus, (3) Pemberantasan vektor intensif, meliputi : 

fogging, abatisasi, penyuluhan dan penggerakan masyarakat dalam 

Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) DBD (Gerakan 3M), (4) Penyuluhan 

kepada masyarakat, dan (5) Pemantauan jentik berkala (PJB). (Satari, 2004). 

Melalui Kepmenkes 581/1992 ditetapkan program nasional 

pemberantasan DBD melalui prioritas upaya PSN yang dilaksanakan langsung 

oleh masyarakat yang sesuai dengan kondisi dan budaya setempat. Saat ini 

langkah terobosan berupa adanya petugas lapangan Pencegahan Penyakit 

Menular dan Penyehatan Lingkungan (PPM&PL) dan Petugas/Juru Pemantau 

Jentik (JUMANTIK) di setiap desa/kelurahan. 

  Kader kesehatan masyarakat adalah laki-laki atau wanita yang dipilih 

oleh masyarakat dan dilatih untuk menangani masalah-masalah kesehatan 
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perorangan maupun masyarakat serta bekerja dalam hubungan yang amat 

dekat dengan tempat-tempat pemberian pelayanan kesehatan. Kader kesehatan 

masyarakat seyogyanya memiliki latar belakang pendidikan yang cukup (Adi, 

1995).  

 Para kader kesehatan itu mungkin saja bekerja secara full-time atau 

part-time (bekerja penuh atau hanya memberikan sebagian dari waktunya) 

dibidang pelayanan kesehatan, mereka tidak dibayar dengn uang atau bentuk 

lainnya oleh masyarakat setempat atau oleh pusat kesehatan masyarakat (Adi, 

1995). Kader kesehatan dalam upaya penanggulangan DBD memiliki kegiatan 

yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pada masyarakat dalam hal 

penyakit DBD, mengenai nyamuk penular DBD serta memberikan informasi 

dan memotivasi masyarakat untuk melaksanakan PSN-DBD melalui 

penyuluhan kepada keluarga (perorangan) dan kepada kelompok masyarakat 

(Depkes RI, 1999). 

 Promosi kesehatan serta kegiatan penyuluhan merupakan suatu 

kegiatan komunikasi. Keberhasilan pendidikan kesehatan tergantung pada 

kemampuan penyuluh dalam menyampaikan pesan untuk mencapai tujuan 

pendidikan kesehatan (Notoatmodjo, 2007). Tujuan kegiatan penyuluhan 

adalah memahami peranannya sebagai kader dalam mencegah penyakit DBD 

dan dapat melakukan penyuluhan secara perorangan maupun penyuluhan 

kepada kelompok masyarakat (Depkes RI, 1999). 

 Penelitian terdahulu yang dilakukan Citraningsih tahun 2004 yang 

berjudul Promosi Kesehatan Oleh Kader Dan Petugas Kesehatan Tentang 
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Pencegahan Penyakit DBD Di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta 

menghasilkan kesimpulan bahwa kader maupun petugas kesehatan dapat 

meningkatkan pengetahuan responden tentang pencegahan penyakit DBD. 

Peranan kader kesehatan masyarakat sebagai teladan dan panutan bagi 

masyarakat dapat menggerakkan keluarga untuk melakukan PSN-DBD secara 

terus menerus sehingga penyakit ini dapat dicegah ( Dinkesos Kab.Boyolali, 

2006). 

 Kabupaten Boyolali terdapat 172 kasus DBD dan  6 diantaranya 

meninggal dunia ( CFR = 3,49% ), termasuk salah satunya Puskesmas 

Mojosongo. Desa Kragilan merupakan daerah endemis DBD, bulan Februari 

tahun 2004 terjadi 12 kasus DBD yang dirawat dan  satu kasus meninggal 

dunia. Tahun 2006 terjadi 1 kasus dengan ABJ adalah 55 %. ABJ untuk desa 

Kragilan pada tahun 2006 adalah paling rendah diantara desa-desa di 

Kecamatan Mojosongo, antara lain untuk desa Dlingo 70,5%, desa Brajan 

68,5%, dan Metuk 64,7%. Tahun 2007 terjadi 5 kasus DBD (IR = 9,2). Hasil 

Pemeriksaan Jentik Berkala (PJB) di Desa Kragilan tahun 2007  dinyatakan 

kurang berhasil, dengan ABJ adalah kurang dari 95% di bandingkan dengan 

desa-desa di Kecamatan Mojosongo, antara lain desa Brajan 97,7%, desa 

Madu 98,2%, desa Kemiri 98,6%. Sehingga desa Kragilan termasuk desa 

Sporadis. Mulai  bulan Januari sampai Februari tahun 2008 dari hasil PJB di 

Desa Kragilan, dengan ABJ adalah 99 %, menunjukkan bahwa adanya 

keberhasilan dalam kegiatan penanggulangan DBD (Profil kesehatan Kab. 

Boyolali, 2006). 
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Penanggulangan DBD di desa Kragilan dilaksanakan secara 

berkelanjutan oleh ibu kader kesehatan. Jumlah kader kesehatan sebanyak 77 

orang. Setiap Dasa Wisma (Dawis) terdiri atas 3 orang kader yang 

bertanggung jawab diwilayahnya. Kegiatan dalam pemberantasan DBD 

tersebut adalah pelaksanaan PSN (3M Plus) dengan sanksi moral berupa 

pemasangan bendera merah berlogo nyamuk DBD dengan tulisan Awas 

Sarang Nyamuk bila dalam pemeriksaan ditemukan adanya jentik nyamuk. 

Penyuluhan dalam rangka pemantauan jentik Ae. Aegypti dan pemantauan atau 

pemeriksaan jentik berkala (PJB). Kegiatan PJB dilaksanakan 1 minggu sekali 

oleh para ibu-ibu Kader dan setiap bulannya melakukan pelaporan rekapitulasi 

hasil PJB ke Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Boyolali.  

Berdasarkan permasalahan di atas maka perlu dilakukan penelitian 

mengenai pengaruh penanggulangan DBD yang meliputi meliputi kegiatan 

PSN (3M Plus), penyuluhan dalam rangka pemantauan jentik Ae. aegypti, dan 

kegiatan PJB oleh kader kesehatan terhadap ABJ di Desa Kragilan Kecamatan 

Mojosongo Kabupaten Boyolali. 

 

B.  Rumusan masalah  

Pengaruh penanggulangan DBD (kegiatan PSN, penyuluhan dalam rangka 

pemantauan jentik Ae. aegypti, dan PJB) oleh kader kesehatan terhadap ABJ 

di Desa Kragilan Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali. 
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C.  Tujuan 

1.  Tujuan umum 

 Mengetahui faktor-faktor determinan yang berpengaruh terhadap 

penanggulangan DBD oleh kader kesehatan di Desa Kragilan, Kecamatan 

Mojosongo, Kabupaten Boyolali. 

2. Tujuan khusus 

1) Membuktikan pengaruh kegiatan PSN (3M Plus) oleh kader kesehatan 

terhadap penanggulangan DBD di Desa Kragilan, Kecamatan 

Mojosongo, Kabupaten Boyolali 

2) Membuktikan pengaruh penyuluhan dalam rangka pemantauan jentik 

Ae. aegypti oleh kader kesehatan terhadap penanggulangan DBD di 

Desa Kragilan,  Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali 

3) Membuktikan pengaruh kegiatan PJB oleh kader kesehatan terhadap 

penanggulangan DBD di Desa Kragilan, Kecamatan Mojosongo, 

Kabupaten Boyolali 

D.  Manfaat penelitian 

1. Bagi Dinas Kesehatan dan Instansi  

Sebagai bahan informasi untuk menentukan kebijakan dalam program 

pemberantasan penyakit DBD khususnya di wilayah kerja Dinas 

Kesehatan dan Sosial Kabupaten Boyolali. 

2. Bagi Masyarakat 

 Menambah informasi tentang berbagai hal yang berpengaruh terhadap 

upaya penanggulangan penyakit DBD khususnya di Desa Kragilan 
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Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali.  

3. Bagi Mahasiswa 

  Menambah wawasan dan ilmu-ilmu yang berguna dari hasil penelitian 

yang dilakukan di masyarakat khususnya dalam penanggulangan DBD. 

4. Bagi Peneliti Lain 

 Dapat digunakan sebagai informasi untuk penelitian lebih lanjut. 

 

E.  Ruang Lingkup 

Ruang lingkup materi dalam penelitian ini dibatasi pada pembahasan 

mengenai kegiatan kader dalam penanggulangan DBD, meliputi kegiatan PSN 

(3M Plus), penyuluhan dalam rangka pemantauan jentik Ae. aegypti, dan 

kegiatan PJB sebagai variabel bebas serta nilai ABJ Desa Kragilan Kecamatan 

Mojosongo Kabupaten Boyolali sebagia variabel terikat. 

 

 

 




