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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sekitar 2,5 milyar manusia yang merupakan 2/5 dari penduduk dunia 

mempunyai risiko tinggi tertular Demam Dengue (DD). Setiap tahunnya 

sekitar 50 sampai 100 juta penderita dengue dan 500.000 penderita Demam 

Berdarah Dengue (DBD) dilaporkan World Health Organization (WHO) di 

seluruh dunia, dengan jumlah kematian sekitar 22.000 jiwa, terutama anak-

anak. Dan sekitar 2,5 sampai 3 milyar manusia yang hidup di 112 negara 

tropis dan subtropis berada dalam keadaan terancam infeksi dengue 

(Soedarto, 2012). 

Penyakit DBD merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di 

Indonesia yang jumlah penderitanya cenderung meningkat, dan 

penyebarannya semakin luas terutama menyerang anak-anak, serta sering 

menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan kematian. Hal ini disebabkan 

karena masih banyak daerah endemik yang merupakan sumber penyebaran 

penyakit ke wilayah lain. Penyakit DBD mempunyai perjalanan yang cepat 

dan sering fatal, karena masih banyak pasien yang meninggal akibat 

penanganan yang terlambat (Widoyono, 2011). 

Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 

(Kemenkes RI) tahun 2015, kasus DBD sudah menjadi masalah endemis 112 

kabupaten, 605 kecamatan, dan 1.800 desa/kelurahan di Indonesia. Hal 
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tersebut menunjukkan bahwa penyakit DBD hampir terjadi sepanjang waktu 

setiap tahun di berbagai wilayah Indonesia. Pada tahun 2012 sebanyak 90.245 

kasus, dengan angka kesakitan (Incidence Rate/IR) 37,27% per 100.000 

penduduk. Pada tahun 2013 sebanyak 112.511 kasus, dengan angka kesakitan 

(IR) 45,85% per 100.000 penduduk dan angka kematian (Case Fatality 

Rate/CFR) 0,77%. Kemudian pada tahun 2014 tercatat sebanyak 433 

kabupaten/kota (85%) terjangkit DBD dari 514 kabupaten/kota yang ada, 

dengan jumlah kasus DBD sebanyak 100.347 kasus (turun sebesar 10,8% dari 

tahun 2013). Adapun kasus DBD pada tahun 2015 sampai dengan bulan Juni 

sebanyak 48.480 kasus, dengan kematian sebanyak 872 orang (CFR1,8%), di 

antaranya 9 provinsi pada triwulan 1 tahun 2015 yang mengalami 

peningkatan kasus DBD, dan beberapa wilayah mengalami KLB DBD, 

seperti Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan 

Tengah, Jawa Tengah, Kalimantan Barat dan Riau (Kemenkes RI, 2015). 

Peran serta masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasan DBD 

adalah dengan pembentukan kader Juru Pemantau Jentik (Jumantik) di 

berbagai tempat (Sari, dkk., 2012). Adapun tugas kader Jumantik selama ini 

adalah memantau keberadaan jentik di rumah-rumah penduduk dan 

memberikan abate sebagai solusi untuk memberantas jentik, namun abate 

masih dianggap kurang efektif sebagai bahan kimia. Keefektifan abate akan 

berkurang bahkan hilang bila masyarakat menguras bak mandi atau tempat 

penampungan air, dan abate memiliki batas ampuh selama 3 bulan, sehingga 

perlu ditambah atau diganti. Apabila Jumantik selalu aktif, maka akan 
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mempengaruhi tingginya Angka Bebas Jentik (ABJ), dan tingginya ABJ akan 

mempengaruhi tidak adanya kasus DBD (Taviv, 2010). 

Menurut penelitian yang dilaksanakan oleh Bahtiar (2012), strategi 

pengendalian DBD meliputi pertama, membudayakan gerakan 

Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di masyarakat. Kedua, meningkatkan 

peran Kelompok Kerja (Pokja) dalam memobilisasi dan memberdayakan 

masyarakat. Ketiga, meningkatkan komitmen dan peran serta aktif pimpinan 

daerah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Keempat, meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan, kader, dan masyarakat. 

Kelima, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat 

tentang upaya pengendalian demam berdarah secara berkesinambungan. 

Penelitian yang dilakukan Mariyati (2014), menunjukan bahwa ada 

banyak faktor yang mendukung dan menghambat kegiatan pelaksanaan 

program pemberantasan vektor DBD, antara lain kurangnya dukungan dan 

partisipasi masyarakat, pola musiman, pemberian bubuk abate yang tidak 

sesuai dosis dan frekuensinya (1 gram bubuk abate untuk 10 liter air), 

keterbatasan tenaga yang dimiliki Puskesmas dan faktor biaya. 

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 

2006, kegiatan dalam pemberantasan DBD akan berhasil dengan baik, apabila 

upaya PSN dengan kegiatan menguras, menutup, dan mengubur dan atau 

mendaur ulang sampah (3M) yang bisa menjadi tempat sarang nyamuk, yaitu 

dilaksanakan secara sistimatis dan berkesinambungan dengan gerakan 

serentak oleh berbagai tatanan, serta menghindari gigitan nyamuk dengan 
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menggunakan bahan alami pengusir nyamuk, obat nyamuk (bakar atau oles), 

menggunakan kelambu, dan menata ruangan rumah sehingga dapat 

mengubah perilaku masyarakat dan lingkungan menjadi lebih baik. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes), bahwa salah 

satu ujung tombak pelayanan kesehatan yang melaksanakan fungsi Upaya 

Kesehatan Masyarakat (UKM) adalah Pusat Kesehatan Masyarakat 

(Puskesmas), dan salah satu bagian dari UKM Puskesmas adalah program 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P3) yang salah satu kegiatannya 

yaitu melaksanakan program pemberantasan DBD. Dimana pelayanan 

kesehatan  yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang 

dituangkan dalam suatu sistem (Permenkes RI. No. 75 tahun 2014). 

Survei pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2015 di 

Kabupaten Kotawaringin Barat, bahwa Wilayah Kabupaten Kotawaringin 

Barat merupakan wilayah endemis DBD. Kasus DBD selalu ada setiap 

tahunnya dengan angka kesakitan yang sifnifikan dari tahun 2012 hingga     

2015, dan disertai dengan adanya kematian setiap tahunnya. Berdasarkan data 

dari bagian Penanggulangan Masalah Kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan 

(Dinkes) Kabupatan Kotawaringin Barat, kasus DBD tersebut tersebar di 15 

unit Puskesmas yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat, di antaranya 12 

Puskesmas dengan status endemis dan 3 Puskesmas dengan status sporadis. 

Puskesmas dengan status endemis yaitu, Puskesmas Arut Selatan, Puskesmas 

Mendawai, Puskesmas Madurejo, Puskesmas Natai Palingkau, Puskesmas 
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Kumai, Puskesmas Sungai Rangit, Puskesmas Pandu Senjaya, Puskesmas 

Pangkalan Lada, Puskesmas Karang Mulya, Puskesmas Arut Utara, 

Puskesmas Kotawaringin Lama, dan Puskesmas Riam Durian. Sedangkan 

Puskesmas dengan status sporadis, yaitu Puskesmas Kumpai Batu Atas, 

Puskesmas Teluk Bogam, dan Puskesmas Semanggang (Bagian PMK Dinkes 

Kotawaringin Barat, 2015). 

Pada tahun 2012 kasus DBD di Kabupaten Kotawaringin Barat 

memasuki fase KLB, yaitu ditandai dengan adanya kematian dan kenaikan 

rata-rata kejadian DBD sebanyak 26 penderita tahun 2012, yaitu 3 kali lebih 

besar dari rata-rata tahun 2011 sebanyak 8 penderita. Kejadian DBD selama 

4 tahun (2012 hingga 2015),  yaitu tercatat pada tahun 2012 sebanyak 224 

kasus dengan kematian 2 orang (CFR 0,89%), pada tahun 2013 sebanyak 456 

kasus dengan kematian 2 orang (CFR 0,44%), pada tahun 2014 sebanyak 126 

kasus dengan kematian 3 orang (CFR 2,38%), dan pada tahun 2015 sebanyak 

310 kasus dengan kematian 1 orang (CFR 0,32%), yaitu terjadi peningkatan 

kasus dari tahun 2014 terutama wilayah kerja Puskesmas Madurejo 120 

kasus, Puskesmas Kumai 86 kasus, Puskesmas Natai Palingkau 32 kasus, dan 

Puskesmas Arut Selatan 22 kasus (Bagian PMK Dinkes Kotawaringin Barat, 

2015). 

Berkenaan dengan pelaksanaan program pemberantasan DBD yang 

dilakukan oleh Puskesmas, dan berdasarkan hasil survei pendahuluan yang 

dilakukan pada tanggal 22 November 2015 di 2 Puskesmas, yaitu Puskesmas 

Kotawaringin Lama dan Puskesmas Sungai Rangit, pelaksanaan program 
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pemberantasan DBD tidak dilaksanakan dengan manajemen program yang 

terencana. Pelaksanaan program pemberantasan DBD dilaksanakan apabila 

terjadi adanya kasus DBD saja, di Puskesmas Kotawaringin Lama data 

mengenai pelaksanaan program pemberantasan DBD seperti data 

Penyelidikan Epidemiologi (PE), data jumlah rumah yang dilakukan Fogging 

Focus (FF), data jumlah rumah yang dilaksanakan Abatisasi Selektif (AS), 

data jumlah rumah yang melaksanakan PSN, data tentang kegiatan Promkes 

DBD, dan data kegiatan Lintas Sektoral (LS) DBD tidak terdapat di 

Puskesmas tersebut, dan hanya memiliki data tentang laporan kader Jumantik 

dan laporan per triwulan tentang hasil pemantauan jentik. Sedangkan di 

Puskesmas Sungai Rangit, data mengenai pelaksanaan program 

pemberantasan DBD seperti data jumlah rumah yang dilakukan FF, data 

tentang kegiatan Promkes DBD, dan data kegiatan LS DBD juga tidak 

terdapat di Puskesmas tersebut, dan hanya memiliki data mengenai PE, data 

pelaksanaan pemeriksaan jentik oleh kader Jumantik, data hasil Angka Bebas 

Jentik (ABJ) tahun 2015, data AS, dan data PSN yang tidak lengkap, serta 

data jumlah penderita DBD setiap tahunnya. Berdasarkan keterangan 

pemegang program DBD di 2 Puskesmas tersebut, tidak terdapat Standar 

Operasional Prosedur (SOP) atau pun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) tentang 

pelaksanaan program pemberantasan DBD baik yang dibuat oleh Puskesmas 

atau pun yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia (Kepmenkes RI) no. 581/Menkes/VII/1992, tentang 

pemberantasan penyakit DBD. 
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Berdasarkan hasil survei tersebut di atas, maka peneliti ingin 

melakukan penelitian mengenai “analisis pelaksanaan program 

pemberantasan DBD dan tingkat keberhasilan pencegahan dan 

pengendaliannya di Puskesmas Wilayah Kotawaringin Barat”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian yaitu: “bagaimana pelaksanaan program pemberantasan DBD dan 

tingkat keberhasilan pencegahan dan pengendaliannya di Puskesmas Wilayah 

Kabupaten Kotawaringin Barat?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis 

pelaksanaan program pemberantasan DBD dan tingkat keberhasilan 

pencegahan dan pengendaliannya di Puskesmas Wilayah Kotawaringin 

Barat. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi adanya SOP/Juklak/Juknis mengenai 

pelaksanaan program pemberantasan DBD di masing-masing 

Puskesmas di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. 

b. Menganalisis pelaksanaan program pemberantasan DBD di 

Puskesmas Kabupaten Wilayah Kotawaringin Barat. 
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c. Mengobservasi dan mengidentifikasi data pelaksanaan program 

DBD di Puskesmas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. 

d. Menganalisis tingkat keberhasilan pencegahan dan pengendalian 

DBD melalui penilaian indikator pemerataan pelaksanaan PE, 

indikator perlindungan dengan FF, AS, dan PSN, dan indikator 

efisiensi program dengan penilaian ABJ, IR dan CFR di 

Puskesmas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. 

e. Mengidentifikasi kendala atau hambatan-hambatan dalam 

pelaksanaan program pemberantasan DBD. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Puskesmas 

Penelitian ini dapat memberikan informasi bagi Puskesmas yang 

ada di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, khususnya bagi 

pemegang program DBD dan pemegang program Kesling (kesehatan 

Lingkungan) dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan program 

pemberantasan DBD. 

2. Bagi Tenaga Kesehatan dan Kader Jumantik 

Penelitian ini dapat menjadi motivasi dan masukan yang 

bermanfaat bagi tenaga kesehatan lainnya di Kabupaten Kotawaringin 

Barat, terutama pemegang program Kesehatan Lingkungan (Kesling) 

dan Promosi Kesehatan (Promkes) serta seluruh kader Jumantik untuk 
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dapat menambah pengetahuan, dan kemauan, serta kemampuan dalam 

upaya pelaksanaan pemberantasan DBD. 

3. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini dapat menjadi motivasi bagi masyarakat yang ada 

di Kabupaten Kotawaringin Barat untuk dapat berperan aktif dan 

bekerjasama serta ikut bertanggung jawab dalam kegiatan 

pemberantasan DBD. 

4. Bagi Pemerintah dan Sektor Lainnya 

Penelitian ini dapat menjadi perhatian dari Pemerintah Daerah 

(Pemda) dan sektor lainnya yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat, 

seperti tim pembina dan pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), 

tim penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan, 

kepala desa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lain-lain, untuk 

dapat memberikan dukungan serta kerjasamanya dalam menyukseskan 

gerakan PSN-DBD. 

5. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah   pengalaman peneliti dalam 

mengaplikasikan metode penelitian dan menerapkan konsep 

pelaksanaan program pemberantasan DBD, serta memberikan manfaat 

untuk seluruh pembaca dan peneliti berikutnya dalam upaya penelitian 

tentang pelaksanaan program pemberantasan DBD. 


