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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Kesehatan merupakan keadaan sehat, baik itu secara fisikmental, spiritual 

maupun sosial yang memungkinkan seseorang untuk menjalani hidup yang 

produktif secara sosial dan ekonomi (UU nomor 36 tahun 2009). Sehat yaitu 

merupakan suatu keadaan yang sejahtera, jiwa dan sosialnya yang memungkinkan 

seseorang bisa hidup produktif secara ekonomi maupun sosial (UU nomor 23 

tahun 1992). Definisi sakit yaitu keadaan dimana badan atau anggota tubuh 

fungsinya terganggu atau menyimpang. Seseorang memiliki persentase sehat yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan yang sakit, ini merupakan sistem kekebalan 

tubuh yang dimiliki oleh manusia yang akan membantu mengatasi serangan dari 

suatu penyakit yang menular seperti penyakit leptospirosis. 

Leptospirosis merupakan suatu penyakit yang dapat ditularkan oleh hewan 

kepada manusia. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri leptosira yang patogen 

(termasuk golongan spirochaeta) yang berbentuk spiral dan bergerak aktif 

(Gasem, 2002). Leptospirosis merupakan masalah kesehatan masyarakat di 

seluruh dunia, khususnya di negara-negara yang beriklim tropis dan subtropis 

serta memiliki curah hujan yang tinggi. Indonesia sebagai negara tropis 

merupakan negara dengan kejadian leptospirosis yang tinggi serta menduduki 

peringkat ketiga di dunia dibawah China dan India untuk mortalitas (Djunaedi, 

Djoni, 2007). Leptospirosis merupakan salah satu penyakit bersumber tikus yang 

tergolong dalam emerging disease. Leptospirosis disebabkan oleh bakteri 

Leptospira interrogans patogen pada manusia dan hewan (Ima Nurisa, 2007). 

Leptospirosis merupkan penyakit yang paling luas tersebar diseluruh 

dunia, kecuali didaerah kutub. Jumlah kasus penyakit ini sekitar 300.000– 

500.000 kasus leptospirosis berat terjadi setiap tahunnya (Rusmini, 2011). 

Leptospirosis menjadi masalah di dunia karena angka kejadian yang dilaporkan 

cukup rendah di sebagian besar negara, sehingga kejadiannya pasti tidak dapat 

diketahui, walaupun demikian didaerah tropis yang basah diperkirakan terdapat 
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kasus leptospirosis sebesar 10–30 per 100.000 penduduk per tahun (WHO 2003). 

Indonesia merupakan salah satu negara tropis dengan kasus kematian penyakit 

leptospirosis yang cukup tinggi, yaitu sekitar 2,5% - 16,45% atau rata-rata 7,1% 

dan menduduki peringkat tiga di dunia (International Leptospirosis Society, 2005 

dalam Rusmini, 2011). Leptospirosis di Indonesia tersebar antara lain di Propinsi 

Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, 

Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Bali, NTB, Sulawesi Selatan, Sulawesi 

Utara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat (Widarso HS dan Wilfried P. 

2002). 

Jumlah penderita penyakit leptospirosis di Indonesia dari tahun 2004 

sampai tahun 2011 cenderung meningkat. Pada tahun 2011 telah terjadi 690 kasus 

leptospirosis dengan 62 orang meninggal. Hal ini jika dibandingkan tujuh tahun 

sebelumnya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sekitar 539 kasus dengan 

40 kematian dan di Provinsi Jawa Tengah dengan 143 Kasus dengan 20 kematian. 

Untuk di Provinsi Yogyakarta khususnya di Kabupaten Bantul telah dinyatakan 

KLB (Kasus Luar Biasa) leptospirosis sejak tanggal 24 Januari 2011 hal ini 

berdasarkan Surat Bupati Bantul Nomor 31/ Tahun 2011. KLB ini ditetapkan 

karena Wabah penyakit ini dalam beberapa tahun telah menyerang warga 

dikabupaten Bantul. Kurun waktu tahun 2010 hingga awal bulan November 2014 

sudah ada 466 kasus, 38 diantaranya meninggal dunia karena terjangkit 

leptospirosis.   

Tabel 1. 1 Jumlah Kasus Leptospirosis di Kabupaten Bantul 2010-2014 

Tahun 
Jumlah penderita Leptospirosis Jumlah 

Hidup Meninggal  

2010 97 19 116 

2011 142 12 154 

2012 47 1 48 

2013 74 0 74 

2014 68 6 74 

Total 428 38 466 

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bantul, 2014 
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Jumlah kasus leptospirosis di Kecamatan Bantul tahun 2010 – 2014 sudah 

ada 58 korban, 5 diantaranya meninggal dunia karena penyakit leptospirosis.  
Tabel 1. 2 Jumlah kasus Leptospirosis di Kecamatan Bantul 2010-2014 

Desa 
Jumlah Penderita Leptospirosis Jumlah 

2010 2011 2012 2013 2014  

Palbapang 0 3 3 2 3 11 

Trirenggo 12 9 1 2 1 25 

Bantul 0 4 2 2 2 10 

Ringinharjo 0 2 0 2 0 4 

Sabdodadi 2 3 0 1 2 8 

Jumlah 14 21 6 9 8 58 

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bantul, 2014 

Penelitian yang berbasis Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi 

Geografis ini diharapkan dapat digunakan untuk menganalisis parameter fisik 

lingkungan yang dapat digunakan untuk memetakan tingkat kerentanan penyakit 

leptospirosis di Kecamatan Bantul serta dapat menghasilkan peta-peta tematik 

yang dapat digunakan dalam sistem kewaspadaan kasus leptospirosis di 

Kecamatan Bantul. Penyakit leptospirosis memiliki aspek epidemiologi dan aspek 

Geografi dalam penyebarannya. Analisis aspek Geografi dapat digunakan untuk 

mengetahui distribusi spasial dari leptospirosis. Untuk mengetahui distribusi 

spasial dari suatu penyakit dibutuhkan metode yang tepat. Metode yang tepat itu 

adalah dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG). Sistem Informasi 

Geografis merupakan suatu teknologi baru yang saat ini menjadi alat bantu (tools) 

yang sangat esensial dalam menyimpan, memanipulasi, menganalisis dan 

menampilkan kembali kondisi-kondisi alam dengan bantuan data atribut dan 

spasial (Prahasta, 2001). 

Penentuan zonasi kerawanan penyakit leptospirosis dapat diidentifikasi 

secara cepat melalui Sistem Informasi Geografis dengan menggunakan metode 

analisis buffer untuk badan sungai dan tumpang susun (overlay) antara beberapa 

parameter, seperti Penggunaan lahan, tekstur tanah, tempat sampah, jaringan 

sungai dan kerapatan vegetasi. Dengan melalui Sistem Informasi Geografis akan 
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mempermudah dalam pembuatan peta serta penyusunan basisdata, sehingga dapat 

dipergunakan sebagai dasar menentukan kebijakan dalam penanggulangan 

penyakit tersebut. Dari latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka disusun 

sebuah penelitian dengan judul “Analisis Pola Persebaran Penyakit 

Leptospirosis Di Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Yogyakarta tahun 

2010-2014” 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Leptospirosis merupakan salah satu penyakit menular di Indonesia yang 

disebabkan oleh berbagai faktor risiko, diantaranya faktor lingkungan. Berbagai 

upaya telah dilaksanakan pemerintah dan masyarakat untuk pencegahan dan 

pengendaliannya, namun belum mencapai hasil yang optimal. Pemetaan dengan 

menggunakan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis diharapkan 

dapat diperoleh informasi mengenai data spasial tentang kejadian leptospirosis, 

untuk dapat dianalisis sehingga dihasilkan informasi yang dapat digunakan 

sebagai Sistem Kewaspadaan Dini dalam pengendalian kejadian leptospirosis di 

Kecamatan Bantul. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, muncul beberapa 

pertanyaan penelitian berikut: 

1. Bagaimana pola persebaran kejadian penyakit leptospirosis di Kecamatan 

Bantul? 

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi kejadian leptospirosis di Kecamatan 

Bantul? 

3. Bagaimana tingkat kerawanan wilayah terhadap penyakit leptospirosis di 

Kecamatan Bantul? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis pola persebaran kejadian penyakit leptospirosis di 

Kecamatan Bantul tahun 2010-2014. 

2. Menganalisis Faktor yang mempengaruhi kejadian penyakit leptospirosis 

di Kecamatan Bantul. 
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3. Menganalisis tingkat kerawanan penyakit leptospirosis di Kecamatan 

Bantul. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Ilmu Pengetahuan 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

ilmu pengetahuan khususnya tentang penginderaan jauh, sistem 

informasi Geografis dan kesehatan lingkungan yang merupakan salah 

satu tindakan kewaspadaan dini terhadap penyakit leptospirosis. 

b. Memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam penyelesaian 

program sarjana (S1) di Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta 

2. Bagi Masyarakat 

Sebagai masukan dan informasi kepada masyarakat agar 

memperhatikan cara hidup sehat untuk mencegah terjadinya penularan 

penyakit leptospirosis dan pengetahuan mengenai leptospirosis serta 

penularannya. 

3. Bagi Intsansi Pemerintah 

Memberikan informasi mengenai Sistem Kewaspadaan Dini dalam 

strategi program pengendalian kejadian leptospirosis dan dapat 

memberikan masukan dalam mengambil kebijakan pengendalian kejadian 

leptospirosis. 

 

1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1. Leptospirosis 

Leptospirosis adalah penyakit zoonosis yang disebabkan oleh 

mikroorganisme berbentuk spiral dan bergerak aktif yang dinamakan 

Leptospira. Penyakit ini dikenal dengan berbagai nama seperti Mud fever, 

Slime fever (Shlamn fieber), Swam fever, autumnal fever, infectious jaundice, 

field fever, cane cutter dan lain-lain. (Asyhar, 2008). Gejala leptospirosis 

mirip dengan penyakit infeksi lainnya seperti influenza, meningitis, hepatitis, 
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demam dengue, demam berdarah dengue dan demam virus lainnya. (Dinkes 

P2M Propinsi Jawa Tengah, 2004). Penyakit ini mempunyai spektrum 

manifestasi klinik yang lebar, bervariasi dari infeksi yang tidak jelas menjadi 

berbahaya bahkan mematikan (Suratman, 2006). Diperkirakan insiden 

leptospirosis berkisar antara 0,1-1 per 100.000 per tahun di daerah iklim 

sedang, 10-100 per 100.000 di daerah tropik (lembab). Selama outbreak dan 

pada kelompok risiko tinggi insiden bisa mencapai lebih dari 100 per 

100.000. (WHO, 2003 dalam Rusmini, 2011) 

Leptospirosis merupakan istilah untuk penyakit yang disebabkan oleh 

bakteri Leptospira tanpa memandang serotipe tertentu. Hubungan gejala 

klinis dengan infeksi oleh serotipe yang berbeda membawa pada kesimpulan 

bahwa satu serotipe Leptospira mungkin bertanggungjawab terhadap berbagai 

macam gambaran klinis: sebaliknya, satu gejala seperti meningitis aseptik, 

dapat disebabkan oleh berbagai serotipe. 

Leptospirosis diperkirakan merupakan penyakit zoonosis yang paling 

luas tersebar di dunia. Hewan yang berpeluang besar dalam menularkan 

bakteri leptospirosis adalah Tikus. Tikus merupakan reservoir penting bagi 

bakteri leptospira, karena >50% tikus dapat mengeluarkan bakteri leptospira 

secara massif (terus menerus) yaitu melalui kencingnya selama hidupnya 

tanpa menunjukkan gejala sakit. Serovar yang ditularkan oleh tikus 

merupakan serovar yang paling berbahaya, dari semua serovar yang telah ada. 

Saat ini telah ada lebih dari 50 jenis tikus yang diidentifikasi yang 

mengandung berbagai serovar leptospirosis. Sebanyak 24 serovarnya dari 

jenis tikus rumah, 22 serovar dari tikus got dan 30 serovar dari jenis tikus 

mencit rumah (Rusmini, 2011).  

Kasus leptospirosis dilaporkan secara teratur dari seluruh benua kecuali 

Antartika dan terutama paling banyak di daerah tropis. Meskipun 

leptospirosis bukan merupakan penyakit umum, penyakit ini sudah pernah 

dilaporkan dari seluruh daerah di Amerika Serikat, termasuk daerah kering 

seperti Arizona. Antara tahun 1987 – 1992, 43 sampai 93 kasus dilaporkan 

setiap tahun. 
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Penyakit ini menginfeksi manusia semua usia, namun 50 % kasus 

umumnya berusia antara 10 – 39 tahun. Leptospirosis mempunyai dampak 

terhadap status kesehatan masyarakat di daerah tropis. Bukti-bukti yang tidak 

langsung menyatakan bahwa leptospirosis adalah suatu hal yang sangat 

penting dalam masalah kesehatan masyarakat di Asia Tenggara dan Amerika 

Latin. Ini ditunjukkan pada penyebab utama demam yang tidak diketahui 

penyebabnya di Malaysia dan Vietnam, dan rate positif antibodi di Thailand 

sebesar 27%, di Vietnam sebesar 23%, dan 37% di daerah pedesaan Belize. 

Leptospirosis juga meninggalkan masalah kesehatan masyarakat di sebagian 

benua Asia, Eropa Timur dan Selatan, Australia dan Selandia Baru. Laporan 

dari USA menyatakan bahwa jumlah penderita atau kejadian leptospirosis 

pada manusia sekitar 50–150 orang/ tahun.  Di Malaysia, leptospirosis pernah 

dilaporkan sebagai penyebab demam yang tersering. Sebanyak 34% kasus 

demam yang mengunjungi rumah sakit militer adalah penderita leptospirosis, 

tetapi laporan lain menyebutkan bahwa leptospirosis hanya 6% saja dari 

keseluruhan kasus demam yang berkunjung ke rumah sakit, dengan gejala 

ikterus hanya dijumpai pada sekitar 2–3% kasus saja.  

Lingkungan optimal untuk hidup dan berkembangbiaknya Leptospira 

adalah kondisi lembab, suhu sekitar 28-300C, serta pH alkalis, merupakan 

keadaan yang lazim dijumpai di negeri-negeri tropis sepanjang tahun, ataupun 

pada musim-musim panas dan musim gugur di negeri-negeri beriklim sedang. 

Pada keadaan tersebut Leptospira dapat bertahan hidup sampai berminggu-

minggu. 

Udara yang kering, sinar matahari yang terik, serta pH di luar range 

6,2–8,0 merupakan suasana yang tidak menguntungkan bagi kehidupan dan 

pertumbuhan Leptospira. Adanya pencemaran bahan-bahan kimiawi 

(deterjen, desinfektan dan sebagainya) juga menyebabkan Leptospira dapat 

terbasmi. Jenis leptospira patogen ternyata tidak mampu hidup di air asin 

lebih dari beberapa jam, tetapi strain Leptospira non-patogen (saprofit) yaitu 

L. biflexia berhasil diisolasi dari air laut. 
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Manusia terinfeksi leptospira melalui kontak dengan air, tanah 

(lumpur), tanaman yang telah dikotori oleh air seni dari hewan - hewan 

penderita leptospirosis. Bakteri leptospira masuk kedalam tubuh melalui 

selaput lendir (mukosa) mata, hidung atau kulit yang lecet dan kadang-kadang 

melalui saluran cerna dari makanan yang terkontaminasi oleh urin tikus yang 

terinfeksi leptospira. Masuknya bakteri leptospira pada hospes secara 

kualitatif berkembang bersamaan dengan proses infeksi pada semua serovar 

leptospira. Namun masuknya bakteri secara kuantitatif berbeda bergantung: 

agent, induk semang, dan lingkungan. Melalui cara lain dapat saja terjadi 

yaitu melalui permukaan mukosa misalnya melalui luka abrasi, mukosa 

(cavitas buccae / buccal cavity), saluran hidung atau konjungtiva. Bakteri 

leptospira akan masuk dalam peredaran darah yang ditandai dengan adanya 

demam dan berkembang pada target organ serta akan menunjukan gejala 

infeksi pada organ tersebut. Gambaran klinik akan bervariasi bergantung 

kondisi manusianya, spesies hewan dan umurnya (Widarso HS dan Wilfried 

P, 2002) 

 

1.5.2. Faktor Lingkungan terhadap penyakit Leptospirosis 

Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia. 

Lingkungan di sekitar manusia dapat dikategorikan menjadi lingkungan fisik, 

biologi, kimia, sosial budaya. Jadi lingkungan adalah kumpulan dari semua 

kondisi dari luar yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan dari 

organisme hidup manusia. Definisi kesehatan lingkungan adalah 

keseimbangan ekologis yang harus ada antara manusia dan lingkungannya 

agar dapat terjamin keadaan sehat bagi manusia (UU No.23 tahun 1992). 

Lingkungan dan manusia harus ada keseimbangan, apabila terjadi 

ketidakseimbangan lingkungan maka akan menimbulkan berbagai macam 

penyakit. 

Menurut John Gordon triangulasi epidemiologi penyebaran penyakit 

keseimbangannya tergantung adanya interaksi tiga faktor dasar epidemiologi 

yaitu agent (penyebab penyakit), host (manusia dan karakteristiknya) dan 
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environment (lingkungan). Ketiga faktor tersebut membentuk model 

leptospirosis triangle sebagai berikut: 

 

 

 

 
 

Gambar 1. 1 Model Triangle Epidemiologi (Kosnoputranto, 2000) 

Jika dalam keadaan seimbang antara ketiga faktor tersebut maka akan 

tercipta kondisi sehat pada seseorang/masyarakat. Perubahan pada satu 

komponen akan mengubah keseimbangan, sehingga akan mengakibatkan 

menaikkan atau menurunkan kejadian penyakit. 

1. Faktor Agent (Agent Factor) 

Leptospirosis adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri 

patogen yang disebut Leptospira. Leptospira terdiri dari kelompok 

Leptospira patogen yaitu L. interrogans dan Leptospira nonpatogen yaitu 

L. biflexa (kelompok saprofit). 

2. Faktor Pejamu (Host Factor) 

Dengan adanya binatang yang terinfeksi bakteri Leptospira di mana-

mana, leptospirosis pada manusia dapat terjadi pada semua kelompok 

umur dan pada kedua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Namun 

demikian leptospirosis ini merupakan penyakit yang terutama menyerang 

anak-anak belasan tahun dan dewasa muda (sekitar 50% kasus umumnya 

berumur antara 10–39 tahun), dan terutama pada laki – laki (80%). 

3. Faktor Lingkungan (Environmental Factor) 

1. Intensitas Curah hujan 

Leptospirosis menjadi masalah kesehatan masyarakat, terutama di 

daerah beriklim tropis dan subtropis, dengan curah hujan tinggi dan 

kelembapan tinggi (Depkes RI). Curah hujan yang tinggi akan 

mengakibatkan terjadinya banjir dan timbulnya genangan yang akan 

menjadi wahana penularan penyakit leptospirosis. 

Agent Host 

Lingkungan 
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2. Sungai 

Sungai mempunyai peran yang penting dalam proses penularan 

penyakit leptospirosis yaitu ketika air sungai terkontaminasi oleh air 

kencing Tikus. Kotoran yang berasal dari hewan dan orang yang 

mengandung bakteri dan virus dapat dihanyutkan dalam sungai-sungai dan 

biasa terdapat dalam tanki-tanki tinja di desa dan bisa juga berada di dalam 

sumur-sumur atau mata air yang tidak terlindungi (Kusnoputranto, 2000). 

Jarak permukiman yang kurang dari 50 m dari sungai akan berpotensi 

terkena penyakit leptospirosis lebih tinggi dari pada yang lebih dari 300 m 

(Sunaryo, 2009). 

3. Kerapatan Vegetasi 

Vegetasi dalam dalam hal ini adalah tumbuhan sebagai penutup lahan 

yang memiliki kontribusi terhadap penyakit leptospirosis. Tumbuhan yang 

berada di sekitar permukiman dan persawahan merupakan tempat 

bersembunyi dan bersarang tikus. Kerapatan vegetasi diidentifikasi 

berdasarkan nilai indeks, yaitu vegetasi dengan kerapatan rendah atau 

tanpa vegetasi memiliki nilai indeks -1, sedangkan untuk indeks vegetasi 

dengan kerapatan tinggi memiliki nilai indeks 1 (Sunaryo, 2009). 

4. Jarak rumah dengan pembuangan sampah 

Tikus senang berkeliaran di tempat sampah untuk mencari makanan. 

Jarak rumah yang dekat dengan tempat pengumpulan sampah 

mengakibatkan tikus dapat masuk ke rumah dan kencing di sembarang 

tempat. Jarak rumah yang kurang dari 500 m dari tempat pengumpulan 

sampah menunjukkan kasus leptospirosis lebih besar dibanding yang lebih 

dari 500 m (Barcellos C.et all dalam Dwi 2005). 

5. Tekstur tanah 

Tekstur tanah merupakan salah satu faktor resiko lingkungan abiotik 

dalam kejadian leptospirosis, tekstur tanah sangat terkait dengan 

keberadaan badan air/genangan. Tanah yang bertekstur lempung memiliki 

karakteristik yang mampu menahan air kedalam lebih lama dibanding 

dengan tanah yang bertekstur debu dan pasir. Tanah yang bertekstur debu 
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dan pasir akan lebih mudah dan cepat dalam menyerap air sehingga 

kemungkinan terbentuknya genangan akan lebih sedikit dan dalam jangka 

waktu yang pendek (Sunaryo, 2009). 

6. Penggunaan lahan 

Perkembangbiakan penyakit leptospirosis sangat berpengaruh kondisi 

lingkungan sekitar, misalnya banyak genangan, permukiman padat dan 

tidak teratur. Permukiman yang kumuh dan tidak teratur merupakan 

tempat tinggal tikus dan disitulah akan banyak terjadi penyebaran penyakit 

secara cepat karena adanya host, agent serta lingkungan yang mendukung. 

Permukiman dengan kepadatan tinggi akan mempunyai resiko terkena 

penyakit leptospirosis yang tinggi dibanding permukiman yang teratur 

(Rusmini, 2011). 

 

1.5.3. Etilogi Leptospirosis 

Leptospirosis disebabkan bakteri patogen (dapat menyebabkan 

penyakit) berbentuk spiral termasuk genus Leptospira, famili leptospiraceae 

dan ordo spirochaetales. Spiroseta berbentuk bergulung-gulung tipis, motil, 

obligat, dan berkembang pelan secara anaerob. Genus Leptospira terdiri dari 

2 spesies yaitu L interrogans yang merupakan bakteri patogen dan L biflexa 

adalah saprofitik. 

Berdasarkan temuan DNA pada beberapa penelitian terakhir, 7 spesies 

patogen yang tampak pada lebih 250 varian serologi (serovars) telah berhasil 

diidentifikasi. Leptospira dapat menginfeksi sekurangnya 160 spesies 

mamalia diantaranya adalah tikus, babi, anjing, kucing, rakun, lembu, dan 

mamalia lainnya. Hewan peliharaan yang paling berisiko mengidap bakteri 

ini adalah kambing dan sapi. 

Setiap hewan berisiko terjangkit bakteri leptospira yang berbeda-beda. 

Hewan yang paling banyak mengandung bakteri ini (resevoir) adalah hewan 

pengerat dan tikus. Hewan tersebut paling sering ditemukan di seluruh 

belahan dunia. Di Amerika yang paling utama adalah anjing, ternak, tikus, 

hewan buas dan kucing. Beberapa serovar dikaitkan dengan beberapa hewan, 
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misalnya L pomona dan L interrogans terdapat pada lembu dan babi, L 

grippotyphosa pada lembu, domba, kambing, dan tikus, L ballum dan L 

icterohaemorrhagiae sering dikaitkan dengan tikus dan L canicola dikaitkan 

dengan anjing. Beberapa serotipe yang penting lainnya adalah autumnalis, 

hebdomidis, dan australis. (http://www.indonesiaindonesia.com/f/13740-

penyakit-Leptospirosis-manusia) 

 

1.5.4. Epidemiologi Leptospirosis 

Penyakit ini dapat menyerang semua usia, tetapi sebagian besar berusia 

antara 10-39 tahun. Sebagian besar kasus terjadi pada laki-laki usia 

pertengahan, mungkin usia ini adalah faktor resiko tinggi tertular penyakit 

occupational ini. Angka kejadian penyakit tergantung musim. Di negara 

tropis sebagian besar kasus terjadi saat musim hujan, di negara barat terjadi 

saat akhir musim panas atau awal gugur karena tanah lembab dan bersifat 

alkalis. Angka kejadian penyakit Leptospira sebenarnya sulit diketahui. 

Penemuan kasus leptospirosis pada umumnya adalah underdiagnosed, 

unrreported dan underreported sejak beberapa laporan menunjukkan gejala 

asimtomatis dan gejala ringan, self limited, salah diagnosis dan nonfatal. 

Di Amerika Serikat (AS) sendiri tercatat sebanyak 50 sampai 150 kasus 

leptospirosis setiap tahun. Sebagian besar atau sekitar 50% terjadi di Hawai. 

Di Indonesia penyakit demam banjir sudah sering dilaporkan di daerah Jawa 

Tengah seperti Klaten, Demak atau Boyolali. Beberapa tahun terakhir di 

derah banjir seperti Jakarta dan Tangerang juga dilaporkan terjadinya 

penyakit ini. Bakteri leptospira juga banyak berkembang biak di daerah 

pesisir pasang surut seperti Riau, Jambi dan Kalimantan. 

Angka kematian akibat leptospirosis tergolong tinggi, mencapai 5-40%. 

Infeksi ringan jarang terjadi fatal dan diperkirakan 90% termasuk dalam 

kategori ini. Anak balita, orang lanjut usia dan penderita immune 

compromised mempunyai resiko tinggi terjadinya kematian. Penderita berusia 

di atas 50 tahun, risiko kematian lebih besar, bisa mencapai 56 persen. Pada 
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penderita yang sudah mengalami kerusakan hati yang ditandai selaput mata 

berwarna kuning, risiko kematiannya lebih tinggi lagi. 

Paparan terhadap pekerja diperkirakan terjadi pada 30-50% kasus. 

Kelompok yang berisiko utama adalah para pekerja pertanian, peternakan, 

penjual hewan, bidang agrikultur, rumah jagal, tukang ledeng, buruh tambang 

batubara, militer, tukang susu, dan tukang jahit. Risiko ini berlaku juga bagi 

yang mempunyai hobi melakukan aktivitas di danau atau sungai, seperti 

berenang atau rafting. Penelitian menunjukkan pada penjahit prevalensi 

antibodi leptospira lebih tinggi dibandingkan kontrol. Diduga kelompok ini 

terkontaminasi terhadap hewan tikus. Tukang susu dapat terkena karena 

terkena pada wajah saat memerah susu. Penelitian seroprevalensi pada 

pekerja menunjukan antibodi positif pada rentang 8-29%. 

Meskipun penyakit ini sering terjadi pada para pekerja, ternyata 

dilaporkan peningkatan sebagai penyakit saat rekreasi. Aktifitas yang 

beresiko meliputi perjalanan rekreasi ke daerah tropis seperti berperahu kano, 

mendaki, memancing, selancar air, berenang, ski air, berkendara roda dua 

melalui genangan, dan kegiatan olahraga lain yang berhubungan dengan air 

yang tercemar. Berkemah dan bepergian ke daerah endemik juga 

menambahkan resiko. (http://www.indonesiaindonesia.com/f/13740-penyakit-

Leptospirosis-manusia/) 

 

1.5.5. Gambaran Klinis Leptospirosis 

Infeksi leptospirosis mempunyai manifestasi yang sangat bervariasi dan 

kadang asimtomatis (tanpa gejala), sehingga sering terjadi misdiagnosis. 

Hampir 15-40% penderita yang terpapar infeksi tidak mengalami gejala tetapi 

menunjukkan serologi positif. Masa inkubasi biasanya terjadi sekitar 7-12 

hari dengan rentang 2-20 hari. Sekitar 90% penderita dengan manifestasi 

ikterus (penyakit kuning) ringan sekitar 5-10% dengan ikterus berat yang 

sering dikenal dengan penyakit Weil. 

Perjalanan penyakit leptospira terdiri dari 2 fase yang berbeda, yaitu 

fase septisemia dan fase imun. Dalam periode peralihan dari 2 fase tersebut 
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selama 1-3 hari kondisi penderita menunjukkan beberapa perbaikkan. 

Manifestasi klinis terdiri dari 2 fase yaitu fase pertama dan fase kedua.  

Fase pertama tahap ini dikenal sebagai fase septicemic atau fase 

leptospiremic karena organisma bakteri dapat diisolasi dari kultur darah, 

cairan serebrospinal dan sebagian besar jaringan tubuh. Selama fase awal 

yang terjadi sekitar 4-7 hari, penderita mengalami gejala nonspesifik seperti 

flu dengan beberapa variasinya. Karakteristik manifestasi klinis yang terjadi 

adalah demam, menggigil kedinginan, lemah dan nyeri terutama tulang rusuk, 

punggung dan perut. Gejala lain adalah sakit tenggorokan, batuk, nyeri dada, 

muntah darah, ruam, sakit kepala regio frontal, fotofobia, gangguan mental, 

dan gejala lain dari meningitis. 

Fase kedua sering disebut fase imun atau leptospirurik karena sirkulasi 

antibodi dapat di deteksi dengan isolasi kuman dari urin dan mungkin tidak 

dapat didapatkan lagi pada darah atau cairan serebrospinalis. Fase ini terjadi 

karena akibat respon pertahanan tubuh terhadap infeksi dan terjadi pada 0-30 

hari atau lebih. Gangguan dapat timbul tergantung manifestasi pada organ 

tubuh yang timbul seperti gangguan pada selaput otak, hati, mata atau ginjal. 

Manifestasi paru meliputi batuk, dispnu, nyeri dada, sputum darah, 

batuk darah, dan gagal napas. Vaskular dan disfungsi ginjal dikaitkan dengan 

timbulnya ikterus setelah 4-9 hari setelah gejala awal penyakit. Penderita 

dengan ikterus berat lebih mudah terjadi gagal ginjal, perdarahan dan kolap 

kardiovaskular. 

Sering juga didapatkan gagal multi-organ, rhabdomyolysis, sindrom 

gagal napas, hemolisis, splenomegali, gagal jantung kongestif, miocarditis, 

dan pericarditis. Sindrom Weil mengakibatkan 5-10%. Sebagian besar kasus 

berat sindrom dengan gangguan hepatorenal dan ikterus mengakibatkan 

mortalitas 20-40%. Angka mortalitas juga akan meningkat pada usia lanjut 

usia. (http://www.indonesiaindonesia.com/f/13740-penyakit-Leptospirosis-

manusia/) 
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1.5.6. Penginderaan Jauh 

Penginderaan jauh dapat diartikan sebagai ilmu dan seni untuk 

memperoleh informasi tentang suatu obyek, daerah atau fenomena melalui 

analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan 

obyek, daerah, atau fenomena yang dikaji (Lillesand & Kiefer, 1999 dalam 

Sutanto, 1986) mengutarakan definisi penginderaan jauh yaitu berbagai 

teknik yang dikembangkan untuk perolehan dan analisis informasi tentang 

bumi. Informasi tersebut khusus berbentuk radiasi elektromagnetik yang 

dipantulkan atau dipancarkan dari permukaan bumi. Menurut (Sutanto, 1986), 

Sistem penginderaan jauh terdiri atas beberapa komponen dan interaksi antar 

komponen. Rangkaian komponen tersebut meliputi: sumber tenaga, atmosfer, 

objek, sensor, serta perolehan data dan penggunaan data. 

Selama beberapa dasawarsa ini penginderaan jauh berkembang dengan 

pesat. Hal ini disebabkan karena aktivitas dengan menggunakan penginderaan 

jauh telah banyak dilakukan, yang pada gilirannya tentu saja akan semakin 

mendorong pengembangan-pengembangan dalam penggunaan sistem 

penginderaan jauh itu sendiri, baik dari segi teknis peralatan maupun dari 

sumberdaya manusianya (Sutanto, 1996). 

Komponen berupa objek, fenomena, atau keadaan permukaan bumi 

yang sangat bervariasi. Setiap kenampakan di permukaan bumi dapat dilacak 

informasinya karena setiap objek memiliki karateristik spektral tersendiri 

dalam interaksinya dengan tenaga yang mengenainya, sehingga menimbulkan 

perbedaan jumlah tenaga yang dipantulkan. Sensor yang terpasang pada 

wahana, fungsinya sebagai alat perekam tenaga alam sistem penginderaan 

jauh. Setiap sensor memiliki resolusi spektral, yaitu kepekaan sensor terhadap 

bagian spektrum elektromagnetik tertentu, dan resolusi spasial yang berbeda. 

Perbedaan kedua hal ini sangat berpengaruh pada kualitas citra penginderaan 

jauh yang dihasilkan (Sutanto, 1996). 
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1.5.7. Transformasi Indeks Vegetasi 

Indeks vegetasi merupakan nilai yang diperoleh dari gabungan beberapa 

spektral band spesifik dari citra penginderaan jauh. Gelombang indeks 

vegetasi diperoleh dari energi yang dipancarkan oleh vegetasi pada citra 

penginderaan jauh untuk menunjukkan ukuran kehidupan dan jumlah dari 

suatu tanaman. Tanaman memancarkan dan menyerap gelombang yang unik 

sehingga keadan ini dapat di hubungakan dengan pancaran gelombang dari 

objek-objek yang lain sehingga dapat di bedakan antara vegetasi dan objek 

selain vegetasi (Horning, 2004 dalam Sunaryo, 2009). 

Tanaman hidup menyerap gelombang tampak (visible) biru dan merah 

serta memantulkan gelombang hijau, oleh karena itulah kenapa mata manusia 

melihat daun-daun tanaman yang hidup adalah berwarna hijau. Akan tetapi 

ada satu jenis gelombang lain yang juga di pantulkan oleh tanaman selain 

gelombang hijau, akan tetapi gelombang ini tidak dapat di lihat oleh mata 

(invisible), gelombang ini adalah gelombang infra merah dekat. 

Ada banyak metode yang digunakan untuk menghitung indeks vegetasi, 

yang bisa digunakan adalah NDVI. NDVI merupakan suatu pembagian dari 

gelombang yang dipantulkan oleh vegetasi dengan gelombang yang diserap 

oleh tanaman yaitu gelombang infrared dekat dengan gelombang merah, dan 

penjumlahan dan pengurangannya dari tiap-tiap gelombang merupakan suatu 

normalisasi dari irradians. 

Index vegetasi adalah nilai yang dihasilkan dari sejumlah data 

penginderaan jauh yang digunakan untuk mengukur tutupan vegetasi pada 

permukaan bumi. Walaupun banyak index-index vegetasi yang telah ada, 

namun index vegetasi yang paing umum digunakan adalah NDVI. NDVI 

dikalkulasikan sebagai ratio antara pantulan yang diukur pada porsi panjang 

gelombang merah dan inframerah dekat dari spektrum elektromagnetik. 

Kedua band spektral tersebut dipilih sebab keduanya paling dipengaruhi oleh 

absorpsi klorofil pada vegetasi berdaun hijau dan oleh kerapatan vegetasi 

hijau pada permukaan. 
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NDVI dikalkulasi melalui pantulan radiasi sinar matahari pada band 

panjang gelombang merah dan inframerah dekat melalui algoritma: 

NDVI = (NIR – RED) / (NIR + RED) 

NDVI adalah fungsi non-linier  yang bervariasi antara -1 dan +1, 

dimana area vegetasi secara khusus akan memiliki nilai lebih besar dari 0 dan 

nilai negatif mengindikasikan benda permukaan bumi yang bukan vegetasi. 

 

1.5.8. Sistem Informasi Geografis 

Sistem Informasi Geografis (Geographic Information System/GIS) 

merupakan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk 

mengolah dan menyimpan data atau informasi Geografis (Aronoff, 1989 

dalam Prahasta, 2001). Secara umum pengertian SIG sebagai berikut: “Suatu 

komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data Geografis 

dan sumberdaya manusia yang bekerja bersama secara efektif untuk 

memasukan, menyimpan, memperbaiki, memperbaharui, mengelola, 

memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisa dan menampilkan data dalam 

suatu informasi berbasis Geografis ”.  

SIG mempunyai kemampuan untuk menghubungkan berbagai data pada 

suatu titik tertentu di bumi, menggabungkannya, menganalisa dan akhirnya 

memetakan hasilnya. Data yang akan diolah pada SIG merupakan data spasial 

yaitu sebuah data yang berorientasi Geografis dan merupakan lokasi yang 

memiliki sistem koordinat tertentu, sebagai dasar referensinya. Sehingga 

aplikasi SIG dapat menjawab beberapa pertanyaan seperti; lokasi, kondisi, 

trend, pola dan pemodelan. Kemampuan inilah yang membedakan SIG dari 

sistem informasi lainnya.  

Alasan SIG dibutuhkan adalah karena untuk data spatial penanganannya 

sangat sulit terutama karena peta dan data statistik cepat kadaluarsa sehingga 

tidak ada pelayanan penyediaan data dan informasi yang diberikan enjadi 

tidak akurat. Berikut adalah dua keistimewaan analisa melalui Geographical 

Information System (GIS) yakni:  

a) Analisa Proximity  
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Analisa Proximity merupakan suatu Geografis yang berbasis pada jarak 

antar layer. Dalam analisis proximity SIG menggunakan proses yang 

disebut dengan buffering (membangun lapisan pendukung sekitar layer 

dalam jarak tertentu untuk menentukan dekatnya hubungan antara sifat 

bagian yang ada. 

b) Analisa overlay  

Proses integrasi data dari lapisan-lapisan layer yang berbeda disebut 

dengan overlay. Secara analisa membutuhkan lebih dari satu layer yang 

akan ditumpang susun secara fisik agar bisa dianalisa secara visual. Dengan 

demikian, SIG diharapkan mampu memberikan kemudahan-kemudahan 

yang diinginkan yaitu:  

1. Penanganan data geospasial menjadi lebih baik dalam format baku 

2. Revisi dan pemutakhiran data menjadi lebih mudah 

3. Data geospasial dan informasi menjadi lebih mudah dicari, dianalisa 

dan direpresentasikan. 

4. Menjadi produk yang mempunyai nila tambah 

5. Kemampuan menukar data geospasial  

6. Penghematan waktu dan biaya  

7. Keputusan yang diambil menjai lebih baik.  

 

a. Karakteristik SIG  

Data SIG dan Pengolahannya  

Sumber masukan data  

- Data inderaja hasil klasifikasi dan interpretasi (bentuk digital dan berbasis 

raster, cakupan luas, waktu pengumpulan relatif singkat, bisa multiband, 

multisensor, multiresolusi, dan multitemporal)  

- Peta (bentuk non-digital dan berbasis vektor) 

- Data survei atau statistik  

Modul dasar perangkat lunak SIG  

- Modul pemasukan dan pembetulan data  

- Modul penyimpanan dan pengorganisasian data  
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- Modul pemrosesan dan penyajian data  

- Modul transformasi data  

- Modul interaksi dengan pengguna (input query)  

 

b. Jenis Data dalam SIG  

 Data Spasial  

Sebagian besar data yang akan ditangani dalam SIG merupakan data 

spasial yaitu sebuah data yang berorientasi Geografis, memiliki sistem 

koordinat tertentu sebagai dasar referensinya dan mempunyai dua bagian 

penting yang membuatnya berbeda dari data lain, yaitu informasi lokasi 

(spasial) dan informasi deskriptif (attribute) yang dijelaskan berikut ini : 

1. Informasi lokasi (spasial), berkaitan dengan suatu koordinat baik 

koordinat Geografis (lintang dan bujur) dan koordinat XYZ, termasuk 

diantaranya informasi datum dan proyeksi.  

2. Informasi deskriptif (atribut) atau informasi non spasial, suatu lokasi 

yang memiliki beberapa keterangan yang berkaitan dengannya, 

contohnya: jenis vegetasi, populasi, luasan, kode pos, dan sebagainya.  

 Format Data Spasial  

Secara sederhana format dalam bahasa komputer berarti bentuk dan 

kode penyimpanan data yang berbeda antara file satu dengan lainnya. Dalam 

SIG, data spasial dapat direpresentasikan dalam dua format, yaitu:  

1. Data Vektor  

Data vektor merupakan bentuk bumi yang direpresentasikan ke dalam 

kumpulan garis, area (daerah yang dibatasi oleh garis yang berawal dan 

berakhir pada titik yang sama), titik dan nodes (merupakan titik 

perpotongan antara dua buah garis).  

Keuntungan utama dari format data vektor adalah ketepatan dalam 

merepresentasikan fitur titik, batasan dan garis lurus. Hal ini sangat 

berguna untuk analisa yang membutuhkan ketepatan posisi, misalnya pada 

basisdata batas-batas kadaster. Contoh penggunaan lainnya adalah untuk 

mendefinisikan hubungan spasial dari beberapa fitur. Kelemahan data 
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vektor yang utama adalah ketidakmampuannya dalam mengakomodasi 

perubahan gradual.  

2. Data Raster  

Data raster (atau disebut juga dengan sel grid) adalah data yang 

dihasilkan dari sistem Penginderaan Jauh. Pada data raster, obyek 

Geografis direpresentasikan sebagai struktur sel grid yang disebut dengan 

pixel (picture element).  

Pada data raster, resolusi (definisi visual) tergantung pada ukuran 

pixel-nya. Dengan kata lain, resolusi pixel menggambarkan ukuran 

sebenarnya di permukaan bumi yang diwakili oleh setiap pixel pada citra. 

Semakin kecil ukuran permukaan bumi yang direpresentasikan oleh satu 

sel, semakin tinggi resolusinya. Data raster sangat baik untuk 

merepresentasikan batas-batas yang berubah secara gradual, seperti jenis 

tanah, kelembaban tanah, vegetasi, suhu tanah dan sebagainya. 

Keterbatasan utama dari data raster adalah besarnya ukuran file semakin 

tinggi resolusi grid-nya semakin besar pula ukuran filenya dan sangat 

tergantung pada kapasistas perangkat keras yang tersedia. 

Masing-masing format data mempunyai kelebihan dan kekurangan. 

Pemilihan format data yang digunakan sangat tergantung pada tujuan 

penggunaan, data yang tersedia, volume data yang dihasilkan, ketelitian 

yang diinginkan, serta kemudahan dalam analisa. Data vektor relatif lebih 

ekonomis dalam hal ukuran file dan presisi dalam lokasi, tetapi sangat sulit 

untuk digunakan dalam komputasi matematik. Sedangkan data raster 

biasanya membutuhkan ruang penyimpanan file yang lebih besar dan 

presisi lokasinya lebih rendah, tetapi lebih mudah digunakan secara 

matematis.  

Analisis spasial yang sering diperbincangkan dalam SIG ialah overlay. 

Overlay kadang diistilahkan sebagai tumpang susun dan juga beberapa 

tulisan menyebutkannya sebagai komposit data. Overlay merupakan 

proses yang digunakan untuk menyatukan/ menggabungkan informasi dari 
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beberapa data spasial, baik data grafis/geometri maupun data atributnya 

dan selanjutnya untuk menghasilkan informasi baru.  

 

1.5.9. Analisis Pola Spasial Distribusi 

Pengenalan pola merupakan hal yang sangat penting dilakukan dalam 

mengkaji suatu masalah keruangan. Para ahli Geografi telah banyak yang 

melaukukan penelitian dalam hal pola persebaran spasial, baik dalam 

penelitian dalam bidang pola permukiman, pola kejadian bencana dan pola 

penggunaan lahan. Didalam setiap kasus pola menekankan adanya sebuah 

keteraturan spasial, yang kemudian dilihat sebagai tanda bekerjanya dari 

sebuah proses yang teratur (Ebdon, 1985). Tipe fenomena/ kenampakan yang 

dapat dipelajari dengan menggunakan teknik ini adalah titik, garis, area serta 

masih banyak karakter yang dapat diukur seperti sebaran, bentuk, pola dan 

hubungan spasial. Menurut Bintarto (1979) mengatakan bahwa analisis 

keruangan yaitu suatu analisis yang terdiri dari 3 unsur Geografis yaitu jarak, 

kaitan dan gerakan. Salah satu teknik yang sering digunakan dalam analisis 

pola adalah analisis tetangga terdekat (nearest-neightbour analysis).  

Analisis tetangga terdekat ini merupakan teknik yang dikembangkan 

oleh ahli lingkungan hidup yaitu Clark dan Evans pada tahun 1954. Teknik 

ini dirancang secara khusus untuk melakukan pengukuran pola, dalam arti 

susunan dari distribusi satu kumpulan titik dalam 2 atau 3 dimensi. Teknik ini 

melibatkan perhitungan nilai rata-rata dari jarak antar semua titik dengan 

tetangga terdekatnya.  

Seperti pada gambar 1.2a menunjukkan kumpulan titik dalam suatu 

area. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa tidak ada masalah dari titik-

titik tersebut meskipun akan nampak bahwa interpretasi nearest-neightbour 

analysis sangat tergantung pada fenomena yang akan dipertimbangkan. Pada 

gambar 1.2b menunjukkan setiap titik dihubungkan dengan anak panah 

terhadap tetangga dekatnya. Area penelitian tersebut juga telah digambarkan 

dalam segi empat. Seperti kasus titik A dan B, merupakan pasangan tetangga 
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terdekat, salah satu dari titik tersebut merupakan tetangga terdekat titik 

lainnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. 2 Nearest-neightbour analysis (Ebdon, 1985) 

  Menurut Clark dan Evans (1954) Pola spasial distribusi terdiri dari 3 

jenis yaitu mengelompok, acak dan dispersi (tersebar merata/seragam). Pola 

spasial mengelompok apabila rerata jarak semua titik lebih dekat daripada 

jarak antar titik. Pola spasial acak yaitu apabila jarak semua titik lebih besar 

daripada jarak antar titik kejadiannya. Pola spasial dispersi (tersebar 

merata/seragam) apabila jarak semua titik sama dengan jarak antar titik. 

Ketiga pola spasial data titik ini mampu mengindikasikan serta 

merekonstruksi proses yang akan atau yang telah terjadi disuatu batasan 

daerah.  

Pola persebran yang dimaksud yaitu untuk mengetahui pola spasial 

persebaran penyakit leptospirosis yang dianalisis, termasuk dalam kategori 

mengelompok, random/acak atau seragam. Teknik yang digunakan yaitu 

dengan menggunakan rumus empiris tetangga terdekat (nearest-neightbour 

analysis). Prinsip dari rumus tersebut adalah perhitungan rata-rata dari jarak 

antara semua titik dengan tetangga dekatnya. Untuk mengetahui pola 

persebaran yang dianalisis (mengelompok, random atau seragam) 

dibandingkan dengan rangkaian kesatuan (continuum) nilai parameter tengga 

terdekat (T) untuk masing-masing pola, yang digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 1. 3 Jenis pola persebaran (Bintarto dan Surastopo, 1979) 

Keterangan: 

 Apabila nilai T = 0, maka pola persebaran penyakit leptospirosis 

adalah mengelompok. 

 Apabila nilai T = 1,00, maka pola persebaran penyakit leptospirosis 

adalah random atau acak 

 Apabila nilai T = 2,15, maka pola persebaran penyakit leptospirosis 

adalah seragam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 

 

1.5.10.  Penelitian Sebelumnya 
Tabel 1. 3 Tabel Penelitian Sebelumnya 

Nama Tahun Judul Tujuan Variabel 
penelitian 

Desain metode 
penelitian 

Hasil 

Ashar 
Tunissea 

2008 
(Tesis) 

Analisis spasial 
faktor risiko 
lingkungan pada 
kejadian 
leptospirosis di 
kota semarang 

- Memetakan 
distribusi kejadian 
leptospirosis  

- Menganalisis faktor 
risiko lingkungan 
secara spasial. 

- Curah hujan 
- Temperatur 
- Kelembaban 
- Intensitas cahaya 
- Vegetasi 
- Daerah rob 
- Prevalensi tikus 

Metode Cross 
sectional, 
observasioanl, 
analisis data 
sekunder 

- Hasil Lingkungan abiotik: 
Indeks CH, Temperatur, 
Kelembaban, Intensitas 
Cahaya, pH air, pH tanah, 
Badan air alami, Riwayat 
banjir dan rob tidak sebagai 
faktor resiko leptospirosis 

- Lingkungan biotik: 
Vegetasi rapat, prev 
leptospirosis pada tikus 
sebagai faktor resiko 
lingkungan kejadian 
leptospirosis di tempat 
penelitian 

Sunaryo  2009 
(Tesis) 

Kajian berbasis 
Citra 
Penginderaan 
Jauh dan SIG 
untuk pemetaan 
leptospirosis di 
Kota Semarang 

- Mengkaji 
kemempuan dan 
kegunaan GIS untuk 
pemetaan risiko 
leptospirosis 

- Mengkaji sebaran 
leptospirosis 

- Menentukan zonasi 
tingkat kerawanan 
leptospirosis 

- Landuse  
- Temperatur 
- Kelembaban 
- Sungai/badan air 
- Kerapatan 

Vegetasi 
- Iklim (CH) 
- Area luasan banjir 
- Tekstur tanah 

Metode Cross 
sectional,analisis 
data sekunder 

- Citra Quickbird baik untuk 
pemetaan Faktor Resiko 
leptospirosis 

- Sebaran leptospirosis 
dominan di permukiman 
tidak teratur 

- Kasus leptospirosis 
dominan pada anak laki – 
laki, puncak kasus pada 
bulan juli dan agustus di 
musim kemarau  
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Syarly 
Melani 

2009 
(Skripsi) 

Analisis 
Spasiotemporal 
Kasus 
leptospirosis Di 
Kota Semarang 

- Menganalisis 
gambaran distribusi 
spasial dan temporal 
kasus leptospirosis 
di Kota Semarang 

- Curah Hujan 
- Kepadatan 

penduduk 
- Lokasi genangan 

air 

Metode Cross 
Sectional, analisis 
sekunder 

- Angka kejadian tertinggi 
pada bulan Juli 2009 di 
kecamatan Tembalang 

- Kasus leptospirosis 
cenderung mengelompok di 
permukiman padat 
penduduk 

- Pola persebaran didaerah 
rawan banjir. 

Peneliti   2014 Analisis pola 
persebaran 
penyakit 
leptospirosis Di 
Kecamatan 
Bantul, 
Kabupaten 
Bantul, 
Yogyakarta 
Tahun 2010-
2014 

- Menganalisis pola 
persebaran kejadian 
penyakit 
Leptospirosis 

- Menganalisis faktor 
yang mempengaruhi 
kejadian penyakit 
leptospirosis  

- Menganalisis tingkat 
kerawanan penyakit 
leptospirosis 

- Penggunaan 
Lahan 

- Buffer Sungai 
- Kerapatan 

Vegetasi (NDVI) 
- Lokasi TPA/TPS 
- Tekstur tanah 
- Perilaku Induvidu 
 

Survei, analisis data 
primer dan 
sekunder, analisis 
data tetangga 
terdekat, analisis 
Crosstab (tabel 
silang) dan uji 
korelasi 
menggunakan Chi-
Square 

- Peta pola persebaran 
kejadian penyakit 
leptospirosis  

- Analisis parameter kejadian 
penyakit leptospirosis  

- Peta tingkat kerawanan 
penyakit leptospirosis di 
Kecamatan Bantul. 
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1.6. Kerangka Penelitian 

Penelitian ini menggunakan lima parameter faktor lingkungan yaitu 

penggunaan lahan, kerapatan vegetasi, tekstur tanah, jarak dari sungai dan 

jarak dari lokasi pembuangan sampah. Lingkungan mempunyai peranan 

penting dalam kejadian leptospirosis walaupun secara tidak langsung. Dengan 

adanya bakteri leptospira serta didukung kondisi lingkungan yang tidak baik 

maka akan mudah terjadi penularan penyakit leptospirosis. 

Faktor lingkungan penggunaan lahan dan jaringan sungai diperoleh dari 

interpretasi citra Quickbird. Kerapatan vegetasi didapat dengan menggunakan 

NDVI dari Citra Aster, lokasi sebaran TPS merupakan data sekunder yang 

diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum bagian lingkungan hidup. Peta tekstur 

tanah juga merupakan data sekunder yang didapat dari Bappeda. 

Dari lima faktor lingkungan diatas akan digunakan dalam tahap uji 

korelasi. Tahapan uji korelasi yang dilakukan yaitu antara data spasial 

penderita leptospirosis dengan kelima faktor tersebut. Dimana tujuannya yaitu 

untuk mengetahui faktor-faktor mana saja yang berpengaruh terhadap pola 

persebaran penyakit Leptospirosis.  

Selain faktor lingkungan juga dilakukan uji korelasi terhadap perilaku 

individu/ manusia terhadap penyakit leptospirosis. Data yang digunakan 

diantaranya yaitu mengenai jenis kelamin, jenis pekerjaan, riwayat pekerjaan, 

riwayat mandi dan kondisi lingkungan penderita leptospirosis. 

Tahapan selanjutnya yaitu membuat model tingkat kerawanan penyakit 

leptospirosis. Dimana hasil tersebut diperoleh dari hasil penjumlahan skor 

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

kerangka penelitian ini maka dapat dilihat dalam diagram alir penelitian 

sebagai berikut: 
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Gambar 1. 4 Diagram Alir Penelitian (Penulis, 2014)
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Peta Pola Persebaran 
Penyakit Leptospirosis 
di Kecamatan Bantul 

Analisis Tetangga 
Terdekat 

Ploting 
Pada Peta 

Data Kejadian/ 
Kasus Leptospirosis 

 

Survey Titik-titik 
Kasus Leptospirosis 
 

Peta Persebaran 
Penyakit 

Leptospirosis 

Peta Dasar 
Kecamatan 

Bantul 

Peta RBI 
Kecamatan Bantul 
 

Data Lokasi TPS 
 

Buffer 

Skoring 

Peta Jarak Lokasi 
TPS/ TPA 

 

Peta Indikator Jarak 
Lokasi TPS/TPA 

 

Data Tekstur 
Tanah 

Skoring  

Peta Tekstur 
Tanah 

Peta Indikator 
Tekstur Tanah 

 

Peta Kerapatan 
Vegetasi 

Data NDVI 
 

Citra Aster 
2010 Terkoreksi 

Skoring 

Peta Indikator 
Kerapatan Vegetasi 

 

Data Jaringan 
Sungai 

Buffer 

Peta Jarak 
Lokasi Sungai 

Skoring  

Peta Indikator Jarak 
Lokasi Sungai 

 

Data Penggunaan 
Lahan 

Skoring  

Peta Penggunaan 
Lahan 

Peta Indikator 
Penggunaan Lahan 

 

Citra Quickbird 2010 
Terkoreksi 

Interpretasi dan 
Digitasi on screen 

27 



 

28 

 

1.7. Metode Penelitian 

1.7.1. Alat dan Bahan 

a. Alat 

1. Laptop dengan Spesifikasi Intel core i3 2330M, 2.20 GHz, Ram 

2Gb, NVIDIA Geforce 610M-2Gb dan Hardisk 500Gb. 

2. Software ArcGIS 10.2 membuat peta. 

3. Software ENVI 5.0 mengolah Citra untuk NDVI. 

4. Microsoft Word membuat laporan. 

5. Kamera Digital untuk dokumentasi. 

6. GPS untuk plotting lokasi survey. 

7. Printer untuk mencetak laporan 

8. Kuesioner faktor individu dan lingkungan. 

b. Bahan 

1. Citra Quickbird Kecamatan Bantul tahun 2012 untuk membuat peta 

penggunaan lahan. 

2. Citra Aster Kecamatan Bantul 2012 untuk membuat peta kerapatan 

vegetasi. 

3. Peta Batas Administrasi Kecamatan Bantul. 

4. Peta Tekstur Tanah. 

5. Data Lokasi Tempat Pembuangan Sampah.  

6. Data jumlah pasien penyakit leptospirosis Kecamatan Bantul. 

 

1.7.2. Tahap Persiapan 

1. Studi Pustaka adalah mencari berbagai literatur, buku-buku dan 

bacaan lain yang mendukung pelaksanaan penelitian. Tahap ini 

dilakukan pemahaman tentang teori-teori yang akan digunakan dalam 

penelitian dari berbagai sumber, meliputi buku, jurnal, serta penelitian 

sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami 

permasalahan yang terjadi di daerah penelitian sehingga tema yang 

diangkat sesuai dengan permasalahan. 
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2. Pengumpulan Data adalah mengumpulkan data meliputi data primer 

dan sekunder. Data primer yang dibutuhkan yaitu data Peta 

Penggunaan Lahan dan jaringan sungai yang di peroleh berdasarkan 

dari Citra Quickbird Kecamatan Bantul dan data Peta NDVI yang 

dibuat dari dari Citra Aster. Serta penyebaran kuesioner/ angket 

mengena perilaku individu terhadap penyakit leptospirosis. Data 

sekunder yang dibutuhkan yaitu data Peta tekstur tanah Kecamatan 

Bantul dan data lokasi tempat pembuangan sampah. Untuk data 

penderita penyakit leptospirosis di dapatkan dari dinas Kesehatan 

Kabupaten Bantul. 

 

1.7.3. Unit analisis 

Penelitian ini akan mengkaji mengenai pola persebaran penyakit 

leptospirosis di Kecamatan Bantul. Cakupan daerah penelitian meliputi 

Kecamatan Bantul yang terdiri dari lima Desa. Unit pemetaan pada 

penelitian ini adalah Desa. Untuk unit analisis pada penelitian ini adalah 

satuan lahan dimana didapatkan dari hasil tumpang susun dari beberapa 

parameter yang digunakan dalam penelitian ini. 

 

1.7.4. Tahap Pengolahan Data 

1. Pembuatan Peta Dasar 

Peta dasar didalam penelitian ini merupakan peta yang diturunkan 

dari Peta RBI Kabupaten Bantul skala 1:25.000. Informasi yang didapat 

yaitu batas administrasi kecamatan dan kelurahan, toponimi, jaringan 

jalan. Informasi yang didapat yaitu dengan cara mendigitasi secara on-

screen, peta dasar ini yang selanjutnya digunakan sabagai pembatasan 

daerah penelitian. 

2. Mengubah data register menjadi data spasial 

Pengubahan data ini dilakukan pada data lokasi penderita penyakit 

leptospirosis. Langkah yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan 

pengeplotan titik-titik lokasi penderita leptospirosis dengan 
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menggunakan GPS. Hasil penginputan tersebut kemudian ditampalkan 

pada peta dasar Kecamatan Bantul. Hasilnya yaitu peta persebaran 

penyakit leptospirosis di Kecamatan Bantul. Data ini kemudian 

digunakan untuk tahap analisis pola persebaran penyakit leptospirosis. 

3. Interpretasi Citra Quickbird  

Interpretasi menggunakan citra Quickbird dilakukan untuk 

menginterpretasi penggunaan lahan dan mengklasifikasikannya 

berdasarkan klasifikasi yang dipakai sesuai dengan tingkat informasi 

yang ingin dicapai. Deliniasi dan klasifikasi penggunaan lahan untuk 

membedakan lahan permukiman dengan lahan non permukiman. 

Ekstraksi data Quickbird ini dilakukan untuk mendapatkan faktor 

lingkungan berupa penggunaan lahan dan jaringan sungai. Untuk 

mendapatkan data penggunaan lahan dan jaringan sungai dilakukan 

dengan cara interpretasi sacar visual dengan melakukan digitasi on-

screen menggunakan software ArcGis 10.2. Interpretasi yang dilakukan 

akan mudah apabila memperhatikan 9 kunci interpretasi dalam 

mengenali suatu obyek. 

4. Interpretasi Penggunaan Lahan 

Perkembangbiakan penyakit leptospirosis sangat berpengaruh 

terhadap kondisi lingkungan sekitar, misalnya banyak genangan, 

permukiman padat dan tidak teratur. Permukiman yang kumuh dan 

tidak teratur merupakan tempat tinggal tikus dan disitulah akan banyak 

terjadi penyebaran penyakit secara cepat karena adanya host, agent serta 

lingkungan yang mendukung. Permukiman dengan kepadatan tinggi 

akan mempunyai resiko terkena penyakit leptospirosis yang tinggi 

dibanding permukiman yang teratur. 
Tabel 1. 4 Kriteria pola permukiman 

Pola 

tidak teratur 

Sebagian rumah saja yang menghadap ke jalan, luas kapling, 

bentuk rumah tidak seragam. 

Pola teratur 
Hampir semua rumah menghadap ke jalan, luas kapling rumah 

dan bentuk rumah relative seragam. 

Sumber: (Ditjen Cipta Karya, Dep.PU th, 1979) 
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Tabel 1. 5 Skoring penggunaan lahan 

Penggunaan lahan Skor 

Permukiman tidak teratur 3 

Permukiman teratur, Sawah irigasi, air tawar 2 

Gudang, tanah berbatu, air laut, empang, hutan, hutan rawa, 

belukar, pasir darat, rawa, kebun, tegalan, sawah tadah hujan 
1 

Sumber: (Sunaryo, 2009) 

 

5. Peta Kerapatan Vegetasi 

Tingkat kerapatan vegetasi berpengaruh terhadap keberadaan 

reservoir tikus. Vegetasi di sekitar permukiman dengan kerapatan 

sedang merupakan tempat untuk bersembunyi atau sarang tikus. 

Vegetasi dengan kerapatan tinggi seperti hutan, semak belukar, sawah 

sebenarnya tempat yang banyak di jumpai tikus, namun peran tikus 

sawah dan tikus hutan dalam menularkan Leptospirosis kepada manusia 

lebih rendah dibandingkan dengan tikus rumah atau tikus got 

(Ristiyanto,2006 dalam Sunaryo,2008). 
Tabel 1. 6 Skoring Kerapatan Vegetasi 

Vegetasi  Skor 

Vegetasi Jarang/ sedang  3 

Vegetasi Rapat 2 

Tidak adaVegetasi 1 

Sumber: (Sunaryo, 2009) 

 

6. Peta Jaringan Sungai 

Beberapa penelitian yang menyatakan bahwa banjir merupakan 

faktor resiko leptospirosis. Barcellos (2001), Roger et all (2004) bahwa 

konsentrasi kasus penyakit leptospirosis lebih dominan pada daerah 

banjir. Pada saat terjadi banjir tikus-tikus keluar dari sarangnya dan 

akan mencemari genangan air dengan air kencing. Jarak permukiman 
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yang kurang dari 50 m dari sungai akan berpotensi terkena penyakit 

leptospirosis lebih tinggi dari pada yang lebih dari 300 m (Sunaryo). 
Tabel 1. 7 Skoring Buffer Sungai 

Buffer Sungai  Skor  

< 50 m 3 

50 – 300 m 2 

> 300 m 1 

Sumber: (Sunaryo, 2009) 

 

7. Peta Tekstur Tanah 

Tekstur tanah sangat berpengaruh terhadap keberadaan genangan 

air di suatu lokasi. Tekstur tanah lempung (clay) merupakan tekstur 

tanah dengan tingkat permaebilitas/ daya resapan air yang rendah, 

sehingga dapat menahan keberadaan banjir atau genangan air yang 

lebih lama dibandingkan tekstur tanah debuan dan pasiran. Keberadaan 

genangan air yang bertahan lama merupakan wahana terjadinya 

penularan leptospirosis baik melalui air genangan yang terkontaminasi 

bakteri maupun bagian tanah yang becek (Sunaryo, 2009). 

Tabel 1. 8 Skoring Tekstur Tanah 

Tekstur Tanah Skor  

Tekstur Lempung 3 

Tekstur Debu 2 

Tekstur Pasiran 1 

Sumber: (Sunaryo, 2009) 

 

8. Peta Lokasi Tempat Pembuangan sampah Sementara 

Tikus senang berkeliaran di tempat sampah untuk mencari 

makanan. Jarak rumah yang dekat dengan tempat pengumpulan sampah 

mengakibatkan tikus dapat masuk ke rumah dan kencing di sembarang 

tempat. Jarak rumah yang kurang dari 500 m dari tempat pengumpulan 

sampah menunjukkan kasus leptospirosis lebih besar dibanding yang 
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lebih dari 500 m. Jarak rumah yang kurang dari 750 m dari tempat 

sampah juga menunjukkan kasus leptospirosis lebih besar dibanding 

yang lebih dari 750 m (Dwi Sarwani S R, 2005) 
Tabel 1. 9 Skoring Buffer Tempat Sampah 

Buffer Tempat Sampah Skor  

< 500 m 3 

500 – 750 m 2 

> 750 m 1 

Sumber: (Dwi Sarwani S R, 2005) 

 

1.7.5. Tahap Survey lapangan 

Tahapan ini dilakukan untuk melengkapi data sekunder yang ada 

dan belum lengkap. Adapun survey lapangan yang dilakukan 

diantaranya adalah: 

1. Penentuan titik lokasi TPA/ TPS 

Penenuan titik lokasi TPA/ TPS ini berdasarkan data dari Dinas 

Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul dengan menggunakan GPS untuk 

mendapatkan titik koordinat. Dari hasil pengukuran koordinat 

dilapangan kemudian di olah dengan menggunakan ArcGis sebagai 

peta TPA/ TPS. 

2. Penentuan titik lokasi penderita leptospirosis 

Penentuan lokasi penderita leptospirosis ini dimaksudkan untuk 

mengetahui persebaran penderita leptospirosis yang ada di Kecamatan 

Bantul. Dari data tersebut digunakan utuk mengetahui pola persebaran 

penderita leptospirosis.  

3. Penentuan titik lokasi sampel 

Penentuan sampel ini digunakan untuk menentukan lokasi (titik – 

titik) untuk melakukan cek lapangan. Penentuan sampel ini dilakukan 

pada saat uji akurasi hasil interpretasi penggunaan lahan dan 

pembuatan peta kerapatan vegetasi. Pada penelitian ini metode 

sampling yang di gunakan yaitu acak (random sampling). Penggunaan 
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teknik ini memberikan peluang pada semua ciri – ciri parameter yang 

homogen pada masing – masing kelas yang dapat terwakili. 

4. Pengisian Kuesioner/ angket 

Pengisian angket mengenai perilaku individu/ manusia terhadap 

penyakit leptospirosis ini dilakukan untuk mendapatkan data beberapa 

variabel. Variabel itu diantaranya yaitu mengenai jenis kelamin, jenis 

pekerjaan, riwayat pekerjaan, riwayat mandi dan kondisi lingkungan 

penderita leptospirosis. Populasi penelitian ini semua yaitu 58 

penderita penyakit leptospirosis di Kecamatan Bantul. 

 

1.7.6. Tahap Analisis Data 

1. Analisi Tetangga Terdekat 

Salah satu cara untuk mengukur pola persebaran penyakit 

leptospirosis dapat menggunakan model analisis nearest neighbour 

analysis dengan menggunakan Software ArcGis 10.2 yaitu dengan 

menghitung besarnya tetangga terdekat (T) dengan menggunakan 

rumus dari (Bintarto dan Surastopo H, 1979) sebagai berikut: 

     

 

Keterangan: 

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 dapat dihitung dengan rumus: 
      

  

P = Kepadatan titik dalam tiap kilometer persegi, yaitu jumlah titik 

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

 

T = 
Ju 

Jh 

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

   T ≤ 1,4 maka persebaran leptospirosis berpola acak. 

   T ≥ 1,4 maka persebaran leptospirosis berpola seragam. 

Hal ini dapat dilihat dalam continuum sebagai berikut: 

 

 

 

 
 

Gambar 1. 5 Nilai nearest neighbour statistic T (Bintarto dalam Agoes S, 2011) 

Akan tetapi pada penelitian ini, analisis tetangga terdekat 

menggunakan cara komputerisasi yaitu otomasi dengan 

menggunakan software ArcGis 10.2. 

2. Analisis Korelasi Tabel Silang (Crosstab-Correlation) 

Pada tahapan analisis korelasi tabel silang (Crosstab-

Correlation) digunakan untuk menganalisis hubungan antara faktor 

lingkugan terhadap terbentuknya pola persebaran penyakit 

leptospirosis dan mengetahui seberapa besar pengaruhnya dengan 

menggunakan uji Chi-Square pada program SPSS 

Dalam tabel silang memuat data dari variabel pengaruh dan 

variabel terpengaruh. Variabel terpengaruh yaitu berupa pola 

persebaran leptospirosis, sedangkan untuk variabel pengaruhnya 

berupa faktor-faktor lingkungan dan faktor perilaku manusia.  

3. Analisis Tingkat Kerawanan Wilayah 

Pada tahap analisis tingkat kerawanan wilayah ini data-data 

yang merupakan variabel tingkat kerentanan penyakit leptospirosis 

dilakukan pengharkatan, buffer dan overlay. Analisis buffer 

dilakukan pada peta jaringan sungai dan peta lokasi tempat sampah.  

Proses overlay dilakukan untuk menumpang susunkan beberapa 

parameter yang mempengaruhi tingkat kerawanan penyakit 

leptospirosis. Cara menentukan skor yaitu dengan menjumlahkan 
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total skor tertinggi dikurangi nilai skor terendah dengan 

menggunakan rumus: 

 
  

Dimana:  

T = Total Skor 

V1 = Harkat Variabel 

N = Harkat Variabel ke - n 

Penentuan klasifikasi zona kerawanan penyakit leptospirosis 

dibagi menjadi tiga kelas yaitu sangat rawan, rawan, dan tidak rawan 

dengan menggunakan formula Sturgess sebagai berikut: 

 

    

 

    

 

 

Tabel 1. 10 Potensi Zona tingkat kerawanan Leptospirosis 

Kelas Interval Zona 

1 0 – 5 Tidak Rawan 

2 6 – 10 Rawan 

3 11 – 15 Sangat Rawan 

 

Setelah mendapatkan peta tingkat kerawanan penyakit 

leptospirosis, langkah selanjutnya yaitu melakukan uji korelasi 

proses antara data tingkat kerawanan wilayah dengan data 

persebaran lokasi penyakit leptospirosis. Uji tersebut dengan cara 

menghitung jumlah penderita penyakit leptospirosis yang masuk 

dalam kategori tidak rawan, rawan dan Sangat rawan. Proses 

selanjutnya yaitu dengan menggunakan analsisi Chi-Square pada 

program SPSS untuk mengetahui korelasi antara data tingkat 

KL =  
Jumlah nilai Mak – Jumlah Nilai Min 

Jumlah Kelas 

T = V1 + V2 + V3 + ….. Vn 

KL =  
15 – 5 

3 
= 5 
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kerawanan penyakit leptospirosis dengan data persebaran lokasi 

penderita penyakit leptospirosis.  
 

1.7.7. Batasan Operasioanal 

1. Endemis adalah keberadaan penyakit atau agen infeksi secara terus 

menerus pada populasi tertentu atau wilayah tertentu. Juga dipakai 

untuk menyatakan isidensi kasus baru penyakit yang selalu ada dalam 

keadaan mantap disatu masalah (WHO,1986 dalam Prima 2004) 

2. Vektor adalah binatang, biasanya artropoda yang menjadi perantara 

berpindahnya mikroorganisme penyebab suatu penyakit dari orang sakit 

ke orang yang sehat (WHO, 2003 dalam Prima 2004) 

3. Epidemiologi adalah salah satu cabang ilmu kedokteran masyarakat 

yang khusus menelaah distribusi, insidensi, prevalensi suatu penyakit 

pada populasi manusia beserta faktor – faktor determinan yang 

mempengaruhinya dengan tujuan untuk formulasi masalah, surveilans 

dan pengendalian penyakit (Nasry Noor, 1997) 

4. Pola adalah susunan struktural, gambar, corak, kombinasi sifat 

kecenderungan membentuk suatu yang taat asas dan bersifat khas 

(Depdikbud, 1988) 

5. Penginderaan Jauh adalah Ilmu dan seni untuk memperoleh informasi 

tentang suatu obyek, daerah atau fenomena melalui analisis data yang 

diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan obyek, 

daerah, atau fenomena yang dikaji (Lillesand & Kiefer, 1999). 

6. Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) adalah Kombinasi 

antara teknik penisbahan dengan teknik pengurangan citra. NDVI 

mampu menonjolkan aspek kerapatan vegetasi. (Danoedoro, 1996). 

7. Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah Suatu sistem berbasis 

komputer yang memberikan empat kemampuan untuk menangani data 

bereferensi Geografis, yaitu pemasukan, pengelolaan atau manajemen 

data (penyimpanan dan pengaktifan kembali), manipulasi dan analisis, 

serta keluaran (Aronoff, 1989 dalam Danoedoro, 1996). 
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8. Kerawanan (Susceptibility) adalah ciri-ciri fisik atau karakteristik fisik 

dari kondisi suatu wilayah yang rentan terhadap bencana tertentu. 

Istilah kerawanan adalah suatu tahapan sebelum terjadinya bencana. 

(Scheinerbauer et all, 2004 dalam Jurnal Bumi Lestari Volume 10, No,2 

Abdur Rahman, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


