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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Infeksi virus dengue, merupakan masalah kesehatan global. Dalam tiga 

dekade terakhir terjadi peningkatan angka kejadian penyakit tersebut di 

berbagai negara yang dapat menimbulkan kematian sekitar kurang dari 1%. 

Penyakit Dengue ditemukan terutama di daerah tropis dan sub tropis dengan 

sekitar 2,5 milyar penduduk yang mempunyai risiko dan hampir terjangkit 

penyakit ini. Diperkirakan setiap tahun sekitar 50 juta manusia terinfeksi virus 

dengue yang 500.000 diantaranya memerlukan rawat inap, dan hampir 90% 

dari pasien rawat inap adalah anak-anak (Hadinegoro, 2014). 

Di banyak negara tropis, virus dengue sangat endemik.Di Asia, 

penyakit ini sering menyerang di Cina Selatan, Pakistan, India, dan semua 

negara di Asia Tenggara. Epidemi dengue di Asia pertama kali terjadi pada 

tahun 1779, di Eropa pada tahun 1784, di Amerika Selatan pada tahun 1835-

an, dan di Inggris pada tahun 1922 (Widoyono, 2011). 

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit infeksi 

yang disebabkan karena virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk  

Aedes aegypti. Penyakit DBD merupakan salah satu penyakit yang menjadi 

masalah kesehatan masyarakat dan endemis hampir seluruh kota/kabupaten di 

seluruh Indonesia dan penyebarannya semakin meluas mencapai seluruh 

Provinsi di Indonesia (Depkes, 2011). 

Data Depkes RI Tahun 2013, hingga pertengahan tahun ini, kasus 

demam berdarah terjadi di 31 propinsi dengan penderita 48.905 orang, 376 

diantaranya meninggal dunia. Jumlah penderita demam berdarah pada 

semester pertama tahun ini menunjukkan kenaikan dibanding tahun 

lalu.Sepanjang 2012, Kemenkes mencatat 90.245 penderita. Tahun 2010 

angka kematian mencapai 0,87 %, pada tahun 2011 meningkat menjadi 0,91 

% dan sempat menurun pada tahun 2012 menjadi 0,90 % dengan total kasus 

tahun 2012 sebanyak 90.245 penderita dan jumlah kenaikan 816 penderita. 
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Tahun 2013 selama Januari-Juni DBD dilaporkan terjadi di 31 propinsi 

dengan jumlah kasus sebanyak 48.905 penderita dan 376 diantaranya 

meninggal dunia. Propinsi yang dilaporkan KLB DBD tahun 2013 yaitu 

Lampung, Sulsel, Kalteng dan Papua. 

Jumlah penderita DBD di Jawa Tengah selama periode Januari – 

November 2013 mencapai 16.401 orang. Dari jumlah tersebut 279 orang 

diantaranya meninggal dunia dan angka kesakitan sebesar 4,95 per 10.000 

penduduk, lebih tinggi dibandingkan tahun 2006 yang hanya sebesar 3,37 per 

10.000 penduduk (Huda, 2013). Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan 

Kecamatan Karanganyar, angka kejadian kasus DBD Kecamatan Karanganyar 

sebanyak 461 kasus Tahun 2012, dan meningkat menjadi 485 kasus pada 

tahun 2013 dengan 1 kejadian pasien DBD meninggal. Kecamatan 

Karanganyar mempunyai 12 kelurahan, yang 4 kelurahan dinyatakan sebagai 

daerah endemis penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD), 4 kelurahan dari 

12 kelurahan yang endemis DBD yaitu kelurahan Gedong, kelurahan Lalung, 

kelurahan Karanganyar dan kelurahan Jantiharjo. Sedangkan 8 kelurahan dari 

daerah non endemis DBD yaitu kelurahan Bejen, kelurahan Bolong, kelurahan 

Popongan, kelurahan Tegalgede, kelurahan Cangakan, kelurahan Delingan, 

kelurahan Gayamdompo dan kelurahan Jungke. 

Angka Bebas Jentik (ABJ) di beberapa wilayah masih belum 

memenuhi ABJ normal. Salah satu faktor yang diduga menjadi penyebab 

meningkatnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit DBD di 

Kecamatan Karanganyar adalah perilaku masyarakat dalam melaksanakan 

Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Indikator keberhasilan Pemberantasan 

Sarang Nyamuk (PSN) di Kecamatan Karanganyar adalah Angka Bebas Jentik 

(ABJ) 95%, tetapi  ada beberapa kelurahan yang belum mencapai ABJ 95 % 

(Dinkes Karanganyar). 

Masalah demam berdarah tidak hanya berdampak pada masalah klinis 

individu yang terkena, namun juga berdampak pada kondisi sosial dan 

ekonomi masyarakat, sehingga penanganannya tidak hanya bertumpu pada 

dinas kesehatan, melainkan diperlukan peran aktif masyarakat. Masalah 
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demam berdarah belum menunjukkan adanya penurunan kasus yang 

signifikan, bahkan kadang-kadang terjadi peningkatan. Hal ini salah satunya 

disebabkan kurangnya pengetahuan dan sosialisasi pemerintah tentang cara 

yang tepat melakukan upaya-upaya tersebut. Pengetahuan merupakan faktor 

yang mempengaruhi perilaku seseorang terhadap suatu objek, sehingga 

pembahasan tentang pengetahuan dalam konteks kemampuan pengendalian 

demam berdarah tidak bisa lepas dari proses terbentuknya perilaku. Mengingat 

penyebaran nyamuk demam berdarah telah tersebar luas di seluruh tanah air, 

baik di rumah maupun di tempat umum, maka upaya pengendalian demam 

berdarah tidak hanya oleh tenaga kesehatan saja tetapi harus didukung peran 

serta masyarakat secara aktif termasuk peran ibu rumah tangga (Tairus et al., 

2015). 

Penelitian yang dilakukan Purwo Atmodjo menyebutkan bahwa 

terdapat perbedaan pengetahuan mengenai DBD antara wilayah endemis dan 

non endemis. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang tinggal di wilayah 

endemis lebih tahu dan lebih mudah mendapat informasi, dan mempunyai 

pengalaman karena keluarga maupun tetangganya menderita DBD (Kemenkes 

RI, 2010). Namun, penelitian lainnya menyebutkan bahwa tidak ada 

perbedaan pengetahuan mengenai DBD dan perilaku PSN antara wilayah 

endemis dan non endemis (Sukma, 2009). 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang 

perbedaan tingkat pengetahuan ibu rumah tangga tentang pemberantasan 

sarang nyamuk pada daerah endemis dan non endemis DBD di Kecamatan 

Karanganyar. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah penelitian adalah: 

“Apakah ada perbedaan tingkat pengetahuan ibu rumah tangga tentang 

pemberantasan sarang nyamuk pada daerah endemis dan non endemis DBD di 

Kecamatan  Karanganyar ?’’ 
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C. Tujuan Penelitian 

Untuk menganalisis apakah ada perbedaan tingkat pengetahuan ibu 

rumah tangga tentang pemberantasan sarang nyamuk pada daerah endemis dan 

non endemis DBD di Kecamatan  Karanganyar. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

adanya perbedaan tingkat pengetahuan ibu rumah tangga tentang 

pemberantasan sarang nyamuk pada daerah endemis dan non endemis 

DBD di Kecamatan  Karanganyar. 

2. Manfaat Aplikatif 

a. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat di Kecamatan Karanganyar 

dalam menyusun kebijakan dan perencanaan program, khususnya bagi 

petugas kesehatan dalam pemberantasan sarang nyamuk (PSN). 

b. Sebagai rujukan yang memperkaya hasil jawaban terhadap fenomena 

yang terjadi di masyarakat, serta pendidikan yang bervariasi bagi 

penelitian selanjutnya. 

 

 

 


