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BAB I 
 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Derajat kesehatan dipengaruhi beberapa faktor yakni lingkungan, 

perilaku, pelayanan kesehatan, dan keturunan.Terlebih lagi dalam kondisi 

sosial ekonomi yang memburuk, tentunya kejadian kasus penyakit menular 

memerlukan penanganan yang lebih serius. Chikungunya termasuk dalam 

penyakit menular, karena banyak dipengaruhi faktor lingkungan dan 

perilaku hidup masyarakat. Lingkungan merupakan faktor yang 

berpengaruh besar terhadap derajat kesehatan yakni keadaan lingkungan 

yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan perilaku masyarakat yang 

merugikan kesehatan dan perilaku masyarakat yang merugikan kesehatan, 

baik masyarakat di desa maupun di kota karena kurangnya pengetahuan 

dan kemampuan masyarakat dibidang kesehatan, ekonomi maupun 

teknologi. Kondisi lingkungan fisik, biologis, maupun sosial memiliki 

peran penting terhadap kejadian gangguan kesehatan (WHO, 2008). 

Chikungunya termasuk penyakit menular yang tercantum 

Permenkes No. 1501 tahun 2010 yang dapat menimbulkan wabah. 

Chikungunya merupakan suatu jenis penyakit menular disebabkan virus 

jenis Chikungunya, termasuk dalam family Togaviridae, genus 

Alphavirus.Virus ini ditularkan oleh gigitan vektor nyamuk Aedes aegypti 

(the yellow fever mosquito).Aedes albopictus (the Asian tiger mosquito) 

vektor potensial penyebaran penyakit Chikungunya (Depkes RI, 2010). 
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Infeksi virus Chikungunya telah ada sejak abad ke-18 seperti yang 

dilaporkan oleh David Bylon seorang dokter berkebangsaan Belanda.Saat 

itu infeksi virus ini menimbulkan penyakit yang dikenal sebagai penyakit 

demam 5 hari (vijfdaagse koorts) yang kadangkala disebut juga sebagai 

demam sendi (knokkel koorts). Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit 

Chikungunya pertama kali di Indonesia dilaporkan pada tahun 1973 di 

Samarinda Provinsi Kalimantan Timurdan di Jakarta.Pada tahun 1982 di 

Kuala Tungkal Provinsi Jambi dan pada tahun 1983 di Yogyakarta terjadi 

penyakit Chikungunya. Sejak tahun 1985 seluruh provinsi di Indonesia 

pernah melaporkan adanya kejadian Chikungunya. Kejadian Chikungunya 

mulai banyak dilaporkan sejak tahun 1999 yakni di Muara Enim, pada 

tahun 2000 di Aceh, pada tahun 2001 di Jawa Barat (Bogor, Bekasi, 

Depok), pada tahun 2002 di Palembang, Semarang, Indramayu, Manado, 

DKI Jakarta, Banten, padatahun 2003 terjadi di beberapa wilayah Pulau 

Jawa, NTB, Kalimantan Tengah (Kemenkes, 2012). 

Dari tahun 2000-2007 di Indonesia terjadi KLB demam 

Chikungunya hampir semua provinsi dengan 18.169 kasus tanpa kematian. 

Pada tahun 2010 sebanyak 53.899 kasus Chikungunya tersebar di 74 

wilayah kabupaten atau kota di Indonesia. Meski tidak mematikan, 

penyakit Chikungunya dapat melumpuhkan sementara penderitanya serta 

dapat menimbulkan keresahan di masyarakat dan menurunkan 

produktivitas pada orang yang terjangkit (Depkes RI, 2010). 
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Kejadian penyakit Chikungunya di Jawa Tengah pada tahun 2007 

ditemukan 85 desa atau kelurahan kasus Chikungunya dengan frekuensi 

tertinggi ketiga dengan angka serangan kasus (AR) 0,86% dan angka 

kematian kasus (CFR) 0,00%. Kondisi tersebut mengalami peningkatan 

yang tinggidibandingkan pada tahun 2006, dimana frekuensi kasus 

Chikungunya terjadi di empat kabupaten atau kota pada sembilan 

kecamatan dengan angka serangan kasus (AR) 0,003% dan angka 

kematian kasus (CFR) 0,00% (Dinkes Jateng, 2007). 

Terdapat 17 kabupaten atau kota telah terjadi penyakit 

Chikungunya. Berdasarkan data Dinkes Provinsi Jawa Tengah, tujuh belas 

kabupaten atau kota tersebut meliputi Kota Semarang, Kabupaten 

Semarang, Kendal, Grobogan, Kudus, Pekalongan, Kota Pekalongan, 

Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga, Purworejo, Kebumen, 

Karanganyar, Sragen, Boyolali, Sukoharjo, dan Wonogiri. Total penderita 

penyakit Chikungunya tercatat sebanyak 5.095 orang (Dinkes Jawa 

Tengah, 2009). 

Berdasarkan hasil survei pendahuluan yang dilakukan di Dinas 

Kesehatan Kabupaten Karanganyar, telah terjadi kasus Chikungunya dari 

dua tahun terakhir yakni tahun 2013-2014. Pada tahun 2013 kasus 

Chikungunya terjadi di daerah Karanganyarsebanyak 515 orang (80%), 

dan pada tahun2014 kasus Chikungunya terjadi lagi sebanyak 127 orang 

(20%) mengalami penurunan dari tahun 2013. Pada tahun 2013 penyakit 

Chikungunya di Kabupaten Karanganyar terbanyak terjadi di wilayah 
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Kecamatan Jaten dari tujuh kecamatan yang terserang penyakit 

Chikungunya dengan kasus tertinggi sebesar 131 (25%). Di wilayah 

Kecamatan Kebakkramatsebesar 119 (23%), wilayah Kecamatan 

Karanganyar sebesar 82 (16%), di wilayah Kecamatan Colomadu sebesar 

65 (13%), di wilayah Kecamatan Jumantono sebesar 49 (10%), di wilayah 

Kecamatan Jumapolo sebesar 39 (8%) dan di wilayah Kecamatan 

Tasikmadu sebesar 30 (6%). Meskipun dari 515 kasus Chikungunya tidak 

terjadi kematian namun perlu diwaspadai karena kasus tersebut endemis di 

daerah Karanganyar(Profil Kesehatan Karanganyar, 2013). 

Berdasarkan penelitian Santoso (2011), ada hubungan kebiasaan 

menutup Tempat Penampungan Air (p=0,003, OR=4,167), kebiasaan 

menggantung pakaian (p=0,038, OR=2,644), keadaan Tempat 

Penampungan Air (p=0,037, OR=2,676) dengan kejadian Chikungunya. 

Berdasarkan penelitian Oktisari (2008), ada hubungan kepadatan hunian 

rumah (p=0,009, OR=2,2) dan tidak ada hubungan menggunakan obat anti 

nyamuk dengan kejadian Chikungunya dengan hasil (p=0,280,OR=0,554). 

Pada penelitian Rumatora (2011) ada hubungan kebiasaan menggunakan 

obat anti nyamuk (p=0,014, OR=2,560), ada hubungan kebiasaan 

menggantung pakaian (p=0,015, OR=2,757) dan tidak ada hubungan 

keberadaan jentik di luar rumah dengan kejadian Chikungunya dengan 

hasil (p=0,420,OR=1,505). Sedangkan pada penelitian Kunthi (2011) ada 

hubungan keberadaan jentik di luar rumah (p=0,004,OR=4,7), ada 

hubungan menggunakan obat anti nyamuk (p=0,006, OR=2,6). 
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Banyak faktor yang berhubungan dengan kejadian Chikungunya, 

namun faktor yang berhubungan dengan kejadian Chikungunya di wilayah 

kerja Puskesmas Jaten belum diketahui dengan pasti maka berdasarkan 

latar belakang permasalahan di atas, yakni terjadi kasus Chikungunya 

selama dua tahun terkahir berturut-turut di wilayah kerja Puskesmas Jaten 

dan belum pernah ada penelitian tentang Chikungunya di wilayah kerja 

Puskesmas Jaten maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

“Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Penyakit Chikungunya 

di wilayah kerja Puskesmas Jaten Karanganyar”. Selain itu mengenai 

kasus Chikungunya memang penting dilakukan penelitian karena penyakit 

Chikungunya memiliki gejala nyeri sendi yang mengakibatkan tidak dapat 

berjalan selama kurang lebih satu minggu atau tidak dapat melakukan 

aktivitas, sehingga dapat merugikan dari segi ekonomi. Faktor-faktor yang 

ingin diteliti diantaranya keberadaan jentik di TPA, kepadatan hunian, 

kebiasaan 3M (Menguras Tempat Penampungan Air, Menutup Tempat 

Penampungan Air, Mengubur barang-barang bekas), kebiasaan 

menggantung pakaian, kebiasaan memakai obat anti nyamuk. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah “Apa sajakah faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kejadian penyakit Chikungunya di wilayah kerja 

Puskesmas Jaten, Karanganyar ?“ 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan 

kejadian Chikungunya di wilayah kerja Puskesmas Jaten, Karanganyar. 

 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui gambaran karakteristikresponden (meliputi 

umur, pendidikan dan jenis kelamin) kejadian penyakit 

Chikungunya di wilayah kerja Puskesmas Jaten Karanganyar. 

b. Untuk mengetahui hubungan keberadaan jentik di Tempat 

Penampungan Air (TPA) dengan kejadian penyakit Chikungunya 

di wilayah kerja Puskesmas Jaten Karanganyar. 

c. Untuk mengetahui hubungan kepadatan hunian dengan kejadian 

penyakit Chikungunya di wilayah kerja Puskesmas Jaten 

Karanganyar. 

d. Untuk mengetahui hubungan kebiasaan 3M (Menutup Tempat 

Penampungan Air, Mengubur barang-barang bekas, Menguras 

Tempat Penampungan Air) dengan kejadian penyakit Chikungunya 

diwilayah kerja Puskesmas Jaten Karanganyar. 

e. Untuk mengetahui hubungan  kebiasaan menggantung pakaian 

dengan kejadian penyakit Chikungunya di wilayah kerja 

Puskesmas Jaten Karanganyar. 
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f. Untuk mengetahui hubungan kebiasaan menggunakan obat anti 

nyamuk dengan kejadian penyakit Chikungunya di wilayah kerja 

Puskesmas Jaten Karanganyar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Masyarakat 

a. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengetahuan 

terkait penyakit Chikungunya. 

b. Memberikan informasi kepada masyarakat cara pencegahan 

penyakit Chikungunya serta faktor-faktor apa saja yang 

berhubungan dengan kejadian penyakit Chikungunya.  

c. Meningkatkan kewaspadaan terhadap keadaan-keadaan yang dapat 

mendukung angka kejadian penyakit Chikungunya, serta tindakan 

yang harus dilakukan ketika adanya penyakit Chikungunya. 

2. Bagi Puskesmas  

a. Memberikan informasi lebih lanjut kepada instansi terkait 

mengenai penyakit Chikungunya (Faktor-faktor yang berhubungan 

dengan kejadian penyakit Chikungunya di wilayah kerja Puskesmas 

Jaten, Karanganyar). 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

untuk membuatpedoman dalam pengambilan kebijakan pada 

program penanggulangan penyakit menular Chikungunya. 
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3. Bagi Peneliti lain 

Sebagai referensi dan bahan masukan bagi peneliti selanjutnya 

yang berkaitan dengan masalah yang sama. 
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