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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 
 

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit infeksi yang 

disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes 

aegypti dan Aedes albopictus yang tersebar luas di rumah-rumah dan tempat 

umum di seluruh wilayah Indonesia, kecuali yang ketinggiannya lebih dari 

1000 meter di atas permukaan laut (Dinkes, 2006). Penyakit ini terutama 

menyerang anak yang ditandai dengan panas tinggi, perdarahan dan dapat 

mengakibatkan kematian serta menimbulkan wabah (Anonim, 2007). 

 Penyakit ini dilaporkan menjadi masalah yang endemis pada 122 

daerah tingkat II, 605 daerah kecamatan dan 1800 desa atau kelurahan di 

Indonesia. Namun angka kesakitan penyakit ini cenderung meningkat dari 

tahun ke tahun, sebaliknya angka kematian cenderung menurun, di mana pada 

akhir tahun 60-an atau awal tahun 70-an sebesar 41,3% menjadi berkisar 

antara 3-5% pada saat sekarang (Darmowandowo, 2002). 

 Jumlah kasus terus meningkat baik dalam jumlah maupun luas 

wilayah yang terjangkit dan secara sporadis selalu terjadi Kejadian Luar Biasa 

(KLB). KLB DBD terbesar terjadi pada tahun 1998, dengan Incidence Rate 

(IR) 35,19 per 100.000 penduduk dan Case Fatality Rate (CFR) 2%. Pada 

tahun 1999 IR menurun sebesar 10,17%, namum tahun-tahun berikutnya IR 

cenderung meningkat yaitu 15,99 (tahun 2000); 21,66 (tahun 2001); 19,24 

(tahun 2002); dan 23,87 (tahun 2003) (Kristina dkk, 2004). Sedangkan jumlah 
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kasus DBD di Indonesia tahun 2007 mencapai 140.000 kasus dan 1.380 orang 

meninggal, dengan CFR sebesar 0,98%. Puncak DBD diperkirakan akan 

terjadi pada bulan Maret, April, dan Mei 2008 untuk tingkat nasional 

(Anonim, 2007). 

 Survei dasar epidemiologi pemberantasan DBD awal Pelita VI  

menunjukkan bahwa rata-rata House Index di Indonesia masih tinggi, yaitu 

sebesar 27% (Suroso, 1992). Sedangkan berdasarkan laporan yang berasal dari 

25 propinsi tahun 1996 menurun menjadi 18%. Namun penurunan tersebut 

masih jauh dari batas yang dapat ditoleransi yaitu <5% (Febia, 2005). 

Pada tahun 2004 bulan Januari hingga Maret, KLB Nasional terjadi di 

16 provinsi yaitu Aceh, Riau, Lampung, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, 

Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Sulawesi 

Selatan dengan total kasus mencapai 26.015 dan jumlah kematian sebanyak 

389 orang (CFR 1,53%). Kasus tertinggi terdapat di Provinsi DKI Jakarta 

sebanyak 11.534 orang dan Case Fatality tertinggi terdapat di Provinsi Nusa 

Tenggara Timur yaitu 3,96%. Kejadian kasus DBD tahun 2004 dua kali lebih 

parah dibandingkan tahun sebelumnya. Penyemprotan (fogging) secara masal 

bukanlah penyelesaian tepat karena nyamuk bertelur 200-400 butir per hari 

(Kusriastuti, 2004). 

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang 

berbasis lingkungan. Tahun 2004, kasus DBD di Jawa Tengah berjumlah 

9.742 orang yang tersebar di semua kabupaten atau kota. Jumlah kasus paling 

banyak terjadi di kota Semarang (1.621 kasus) dan yang paling sedikit di 
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Banjarnegara (4 kasus), dengan Incidence Rate (IR) DBD sebesar 3 kasus per 

10.000 penduduk. Sedangkan jumlah penderita DBD di Jawa Tengah selama 

periode Januari- November 2007 mencapai 17.401 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 (Anonim, 2007). 

Meningkatnya jumlah kasus serta bertambahnya wilayah yang 

terjangkit disebabkan karena semakin baiknya sarana transportasi penduduk, 

adanya pemukiman baru, kurangnya perilaku masyarakat terhadap 

pembersihan sarang nyamuk, terdapatnya vektor nyamuk hampir di seluruh 

pelosok tanah air serta adanya empat sel tipe virus yang bersirkulasi sepanjang 

tahun. Adapun faktor yang mempengaruhi kejadian penyakit demam berdarah 

dengue antara lain faktor host, lingkungan, dan faktor virusnya sendiri. Faktor 

host yaitu kerentanan dan respon imun; faktor lingkungan yaitu kondisi 

geografi (ketinggian dari permukaan laut, curah hujan, angin, kelembaban, 

musim); kondisi demografi (kepadatan, mobilitas, perilaku,adat istiadat, sosial 

ekonomi penduduk). Jenis nyamuk sebagai vektor penular penyakit juga ikut 

berpengaruh. Faktor agent yaitu sifat virus dengue yang hingga saat ini telah 

diketahui ada 4 jenis serotipe yaitu DEN-1, DEN-2, DEN-3, dan DEN-4. 

Berdasarkan data yang diperoleh di wilayah kerja Puskesmas Gondang 

yang melayani 9 desa,  jumlah penderita Demam Berdarah tahun 2006 

sebanyak 15 kasus, dengan kasus terbanyak di Desa Gondang Tani yaitu 5 

orang dibandingkan dengan desa lain yang rata-rata kasusnya ditemukan 1 
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orang. Sedangkan jumlah kasus DBD yang tercatat hingga November 2007 

adalah 42 orang. Di Desa Gondang sendiri, jumlah kasus tahun 2007 dua kali 

lebih banyak dibandingkan pada tahun 2006 yaitu sebesar 23 kasus. Kasus 

DBD tertinggi pada kelompok umur 5-14 tahun dan terendah pada kelompok 

umur 45 tahun ke atas (Anonim, 2007). Sedangkan IR untuk Kabupaten 

Sragen masih di atas 2 per 10.000 penduduk (2,46%). Peningkatan jumlah 

kasus tersebut didukung dengan  tingginya Container Index dan rendahnya 

angka bebas jentik (ABJ) (Hastaryo, 2004). Indikator keberhasilan 

pemberantasan sarang nyamuk (PSN) adalah terwujudnya ABJ ditingkat 

pemukiman maupun institusi lebih dari 95%. Pada akhir bulan Desember 

tahun 2004, ABJ rata-rata Desa Gondang Tani tercatat 88,8%. Sedangkan 

tahun 2007, ABJ Desa Gondang Tani mengalami penurunan lagi, hal ini 

disebabkan dengan adanya hunian padat dan lokasi rumah warga yang berada 

di dekat pasar, belum optimalnya pengorganisasian upaya pengelolaan 

pemberantasan penyakit DBD (POKJANAL DBD), belum adanya pembinaan, 

penyuluhan, pemantauan dan monitoring, serta pengetahuan, sikap dan 

perilaku masyarakat dalam program PSN masih rendah. Indikator keberhasilan 

PSN yang lain adalah Container Index, House Index, dan Angka Bebas Jentik 

(ABJ). Indikator tersebut memiliki dasar yang sama yaitu berdasarkan hasil 

observasi ada tidaknya jentik. Container Index merupakan persentase 

container atau tempat penampungan air yang tercemar oleh jentik. Persentase 

container index didapatkan setelah diadakan observasi tempat penampungan 

air. 
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Melihat kasus DBD di Desa Gondang yang masih relatif tinggi 

meskipun tidak ada kasus kematian, hal ini menggambarkan perilaku 

masyarakat khususnya kepala keluarga dalam pencegahan DBD belum 

terlaksana dengan baik karena tidak didasari adanya pengetahuan yang baik. 

Hal ini dapat dilihat dari indikator Container Index. Menurut Rogers dalam 

Notoadmojo (2003), pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang 

sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Upaya penyuluhan 

untuk meningkatkan pengetahuan telah dilakukan secara berkesinambungan 

dan terus menerus, namun kenyataan yang ada masyarakat belum sadar 

sepenuhnya untuk melakukan PSN.  

 
B. Perumusan Masalah  

1. Masalah Umum 

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah umum dalam penelitian 

ini adalah : Apakah ada hubungan antara tingkat pengetahuan kepala 

keluarga tentang pencegahan Demam Berdarah Dengue berhubungan 

dengan Container Index di Desa Gondang Tani Kabupaten Sragen ? 

2. Masalah Khusus 

Masalah khusus dalam penelitian ini adalah 
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C. Hipotesis 

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini, dirumuskan sebagai 

berikut: 

”Ada hubungan antara tingkat pengetahuan kepala keluarga tentang 

pencegahan DBD dengan Container Index di Desa Gondang Tani Kabupaten 

Sragen”. 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan kepala keluarga 

tentang pencegahan demam berdarah dengue (DBD) dengan Container 

Index di Desa Gondang Tani Kabupaten Sragen. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendapatkan gambaran mengenai tingkat pengetahuan kepala 

keluarga tentang pencegahan demam berdarah dengue di Desa 

Gondang Tani Kabupaten Sragen 

b. Menghitung Container Index di Desa Gondang Tani pada masing-

masing rumah responden.  

c. Menghitung Container Index total di Desa Gondang Tani Kabupaten 

Sragen. 
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E. Manfaat Penelitian 

1.  Bagi Instansi Puskesmas dan Dinas Kesehatan 

Sebagai bahan pertimbangan dalam memecahkan masalah 

kesehatan mengenai pencegahan demam berdarah dengue (DBD) dan 

sebagai bahan informasi dalam mengoptimalkan program-program 

pencegahan atau spemberantasan penyakit DBD dengan indikator 

Container Index. 

2. Bagi Masyarakat Setempat 

Memberikan informasi tentang Container Index sebagai tanda 

untuk melakukan PSN. 

3. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Menambah khasanah pengetahuan tentang manfaat Container 

Index dalam upaya tindakan promotif dan preventif untuk meminimalkan 

terjadinya KLB DBD. 

4. Bagi Peneliti 

Menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman khususnya dalam 

mengadakan penelitian ilmiah. 

 
F.  Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup materi dalam penelitian ini dibatasi pada pembahasan 

mengenai hubungan antara tingkat pengetahuan kepala keluarga tentang 

pencegahan demam berdarah dengue (DBD) dengan Container Index di 

Desa Gondang Tani Kabupaten Sragen Tahun 2008. 




