
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

World Health Organization (WHO) (1995) memperkirakan populasi 

didunia yang berisiko terhadap penyakit demam berdarah dengue (DBD) 

mencapai 2,5-3 miliar terutama yang tinggal di daerah perkotaan di negara 

tropis dan subtropis. Saat ini diperkirakan juga ada 50 juta infeksi dengue 

yang terjadi di seluruh dunia setiap tahun. Diperkirakan untuk Asia Tenggara 

(ASEAN) terdapat 100 juta kasus demam dengue (DD) dan 500.000 kasus 

demam berdarah dengue (DBD) yang memerlukan perawatan dirumah sakit, 

dan 90% penderitanya anak-anak usia kurang dari 15 tahun dan jumlah 

kematian oleh penyakit demam berdarah dengue (DBD) mencapai 5% dengan 

perkiraan 25.000 kematian setiap tahunnya (WHO, 2011). 

Data dari seluruh dunia, Asia menempati urutan pertama dalam jumlah 

penderita demam berdarah dengue (DBD) setiap tahunnya. Sementara itu, 

sejak terhitung dari tahun 1968 hingga 2009, WHO mencatat negara Indonesia 

sebagai negara dengan kasus demam berdarah dengue (DBD) tertinggi di Asia 

Tenggara dan tertinggi nomor dua di dunia setelah Thailand (Depkes, 2010). 

Data Profil Kesehatan Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian 

Kesehatan menunjukan pada tahun 2010 jumlah kasus demam berdarah 
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dengue (DBD) di Indonesia mencapai 156.086 kasus dan menyebabkan 

kematian sekitar 1.358 orang, hal ini menyebabkan Indonesia menduduki 

urutan tertinggi kasus demam berdarah dengue (DBD) di ASEAN (Depkes, 

2010). Tingginya kasus demam berdarah dengue (DBD) di Indonesia 

mempunyai potensi yang tinggi dalam penyebaran penyakit demam berdarah 

dengue (DBD) terhadap Negara-negara ASEAN, mengingat mobilitas 

penduduk khususnya banyak wisatawan keluar masuk dari satu Negara ke 

Negara yang lain (Kemenkes RI, 2007). 

Dalam skala nasional menurut Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia peringkat 3 teratas diduduki oleh Provinsi Bali dengan 168.48 kasus 

per 100.000 penduduk, DKI Jakarta 104.04 kasus per 100.00 penduduk, dan 

DI Yogyakarta 95.99 per 100.000 penduduk. Meski  Provinsi Jawa Tengah 

tidak termasuk dalam tiga teratas, namun dengan masih adanya kasus ini 

menandakan masih adanya masalah. 

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang mempunyai 

kategori endemis untuk penyakit demam berdarah dengue (DBD). 

Berdasarkan data dari profil kesehatan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2005 

sebanyak 6.586 kasus DBD dengan jumlah kematian 149 orang, tahun 2006 

sebanyak 6.616 kasus DBD dengan jumlah kematian 150 orang, tahun 2007 

sebanyak 20.565 kasus DBD dengan jumlah kematian 329 orang, tahun 2008 

sebanyak 19.307 kasus DBD dengan jumlah kematian 229 orang dan pada 
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tahun 2009 tutun menjadi 18.728 kasus DBD, tetapi kasus yang meninggal 

meningkat lagi menjadi 264 orang. 

Data Profil Kesehatan Surakarta tahun 2012 menunjukan bahwa 

Surakarta merupakan daerah endemis penyakit demam berdarah dengue 

(DBD). Lima kecamatan yang ada semua merupakan daerah endemis. Dari 51 

kelurahan yang ada, 66,7% merupakan kelurahan endemis (34 kelurahan), 

sisanya 33,7% (17 kelurahan) merupakan kelurahan sporadic (Laweyan, 

Penumping, Kemlayan, Tipes, Joyosuran, Baluwarti, Kauman, Kampung 

Baru, Sangkrah, Kedunglumbu, Sudiroprajan, Kepatihan Wetan, Kepatihan 

Kulon, Timuran, Tegal Harjo, Jagalan, Kestalan). Berdasarkan 17 kelurahan 

didapatkan dua wilayah yang mengalami kematian kasus demam berdarah 

dengue (DBD) di puskesmas Gambirsari dengan Case Fatallity Rate (CFR) 

sebesar 14,3% dan Puskesmas Pucangsawit sebesar 50%. 

Berdasarkan profil kesehatan Surakarta jumlah kejadian kasus demam 

berdarah dengue (DBD) yang terjadi ada sebanyak 30 kasus, maka didapatkan 

angka kesakitan (incidence rate/IR) sebesar 0,6 per 10.000 penduduk. Dengan 

demikian target Renstra Kota Surakarta untuk indikator Insidence rate (IR) 

DBD < 4 per 10.000 penduduk sudah tercapai dan sudah mencapai target 

nasional yaitu IR < 2%. Ditemukan ada yang meninggal dunia sebanyak 2 

kasus dari 30 kasus demam berdarah dengue (DBD) di kota Surakarta, dengan 

Case Fatality Rate CFR sebesesar 6,7%, ini menunjukan masih perlu 

ditingkatkan proses penanganannya (Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2012). 



4 
 

Penelitian terdahulu mengenai tema Sistem Informasi Geografis telah 

dilakukan oleh Guruh Sabdo Nugroho, (2013) dengan judul “Geographic 

Information System Persebaraan DBD berbasis Web di Wilayah Kota Solo”. 

Hasil dari penelitian ini diantaranya; Pertama Informasi penderita DBD 

disajikan dengan kenampakan geografis peta tematik beserta informasi rumah 

sakit, puskesmas dan nama jalan ditandai dengan garis merah, dan yang kedua 

Grafik data ditampilkan untuk menunjukan jumlah penderita tiap tahunnya. 

Masih adanya kasus demam berdarah dengue (DBD) di kota Surakarta 

menunjukan bahwa demam berdarah dengue (DBD) masih menjadi masalah. 

Ditemukan ada dua kasus kematian yang terjadi di Puskesmas Gambirsari dan 

Puskesmas Pucangsawit. Puskesmas Pucangsawit sendiri memiliki Case 

Fatality Rate (presentase angka kematian) yang tinggi yakni sebesar 50%. Ini 

lebih tinggi dari CFR pada Puskesmas Gambirsari yakni sebesar 14,7%. 

Namun jumlah kasus terbanyak berada di Puskesmas Gambirsari. 

Berdasarkan data di Puskesmas Gambirsari selama periode 2012-2014 

terus mengalami peningkatan jumlah kasus demam berdarah dengue (DBD) 

dari 6 kasus menjadi 40 kasus dan ditahun selanjutnya bertambah menjadi 57 

kasus. Oleh karena itu perlu dilakukan analisi spasial untuk menggambarkan 

pola persebaran kasus demam berdarah dengue (DBD) di wilayah kerja 

Puskesmas Gambirsari. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas maka diperoleh rumusan  

masalah yaitu: Bagaimana gambaran Prevalensi demam berdarah dengue 

(DBD) dari tahun 2012-2014 serta bentuk persebaran kasus demam berdarah 

dengue (DBD) di Puskesmas Gambirsari  dengan pendekatan GIS? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini dilakukan untuk untuk menggambarkan persebaran 

kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) dan membandingkan bagaimana 

pola penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di wilayah kerja 

Puskesmas Gambirsari dari 2012-2014. 

2. Tujuan Khusus 

Secara khusus penelitian ini untuk mengetahui: 

a. Persebaran Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) 

b. Buffering Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) 

c. Analisis Spasial 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Instansi Terkait (Puskesmas, dan Dinas Kesehatan) 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan bahan 

pertimbangan guna meningkatkan proses pemberantasan penyakit Demam 

Berdarah Dengue (DBD). Serta dapat digunakan untuk menentukan 

wilayah kerja mana yang perlu untuk di prioritaskan. 

2. Bagi Masyarakat 

Masyarakat akan lebih mudah memahami informasi persebaran 

penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di wilayah kerja Puskesmas 

Gambirsari. Masyarakat juga akan peduli untuk melakukan tindakan 

pencegahan agar penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) tak terjadi 

lagi. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Bisa menjadi bahan referensi data untuk penelitian berikutnya yang 

berkaitan dengan geographic information system dan demam berdarah 

dengue. 

4. Bagi Peneliti 

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dalam hal 

sistem informasi geografis dan persebaran kasus demam berdarah dengue. 


