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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Amien,1994 yang mengangkat dari pemikiran Pattison,1973 (dalam buku 

geografi sosial, Eva Banowati 2013) mengemukakan geografi mengkaji 

antroposfer dimana geografi sosial berupaya memahami lingkungan alam dan 

tingkah laku manusia. Geografi sekarang menggunakan istilah “manusia-

lingkungan” yang berarti hubungan manusia-alam merupakan pendekatan ekologi 

telah melahirkan environmentalism dalam memahami perubahan lingkungan 

global (Suharyono,2005 dalam buku geografi sosial, Eva Banowati 2013). 

Geografi kesehatan merupakan bagian dari geografi manusia yang berhubungan 

dengan aspek-aspek geografi, dari status kesehatan dan sistem pelayanan 

kesehatan. Menurut perkembangan para ahli kesehatan masyarakat, dokter dan 

ahli geografi kesehatan mengkaitkan tiga bidang kesehatan yaitu, epidemiologi, 

kesehatan masyarakat, dan geografi kesehatan dalam menganalisis distribusi 

penyakit dan kematian pada berbagai skala geografis, yaitu ditujukan untuk 

menentukan apakah keberadaan penyakit tertentu berhubungan dengan faktor-

faktor yang ada dalam lingkungan sosial atau lingkungan fisik (Boulos dalam 

Yudianto, 2013). 

Era globalisasi ini, kesehatan menjadi faktor penting dalam seluruh 

kegiatan yang dilakukan manusia. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang 

cepat, terjadi masalah kesehatan contohnya penyakit demam berdarah, yang 

merupakan penyakit endemik terutama pada daerah perkotaan dan cenderung 

menimbulkan kejadian luar biasa. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya 

penyakit demam berdarah dengue adalah faktor demografi seperti kepadatan 

penduduk, mobilitas penduduk, golongan umur, jenis kelamin, pendidikan selain 

itu curah hujan, tata guna lahan juga mempengaruhi. Demam Berdarah Dengue 

(DBD) adalah penyakit yang  
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disebabkan oleh virus dengue yang tergolong Arthropod-Borne Virus, genus 

Flavivirus, dan family Flaviviridae. DBD ditularkan melalui gigitan nyamuk dari 

genus Aedes, terutama Aedes aegypti.  

Kasus DBD di Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 sebanyak 447 kasus, 

turun dibanding tahun 2015 sebanyak 530 kasus, tahun 2014 sebanyak 520 kasus, 

sedangkan tahun 2013 (485 kasus), tahun 2012 (76 kasus), dan tahun 2011 (135 

kasus). Perkembangan kasus DBD di Kabupaten Karanganyar Tahun 2011– 2016 

digambarkan dalam grafik berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 : Grafik Perkembangan Kasus DBD di Kabupaten Karanganyar 

Tahun 2011 – Tahun 2016 

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 

 

Sebanyak 447 kasus demam berdarah dengue (DBD) yang terjadi di 

Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Colomadu terbanyak dengan 132 kasus, 

sedangkan kasus paling sedikit 1 kasus pada Kecamatan Matesih, Kecamatan 

Kerjo dan Kecamatan Jenawi. Penyakit demam berdarah dengue menjadi salah 

kejadian luar biasa (KLB) di Kabupaten Karanganyar, meskipun penanggulangan 

dan penyuluhan tentang bahaya demam berdarah dengue (DBD) sudah dilakukan, 

nyatanya masih terdapat kasus-kasus demam berdarah dengue. Demam berdarah 

dengue menjadi salah satu penyakit endemik yang mematikan karena dapat 

mengakibatkan meninggal dunia. Pada tahun 2016 Dinas Kesehatan Kabupaten 

Karangnyar mencatat ada kasus DBD dengan kejadian 5 kasus meninggal dunia. 
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Satu kasus di Kecamatan Gondangrejo dan dua masing-masing terjadi di 

Kecamatan Kebakkramat dan Kecamatan Jaten.  

Tabel 1.1 : Kasus Penyakit DBD yang ditangani di Kabupaten Karanganyar 

Tahun 2016 

    
Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2016  

 

Data tersebut menjelaskan jika kejadian kasus DBD cenderung banyak 

terjadi di kecamatan yang dekat dengan kota atau jalur antar kota. S`eperti 

Kecamatan Colomadu, Kecamatan Jaten, Kecamatan Karangnyar, Kecamatan 

Kebakkramat, Kecamatan Gondangrejo dan Kecamatan Tasikmadu. Kasus yang 

terjadi diatas 35 kasus tiap kecamatan tersebut. 

  

No Kecamatan
Jumlah 

Penderita
Meninggal

1 Jenawi 1 0

2 Kerjo 1 0

3 Mojogedang 10 0

4 Gondangrejo 57 1

5 Kebakkramat 41 2

6 Colomadu 132 0

7 Jaten 76 2

8 Tasikmadu 35 0

9 Karanganyar 57 0

10 Karangpandan 6 0

11 Ngargoyoso 3 0

12 Tawangmangu 5 0

13 Matesih 1 0

14 Jumantono 14 0

15 Jumapolo 4 0

16 Jatiyoso 2 0

17 Jatipuro 2 0

447 5Jumlah
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Tabel 1.2 : Kasus Penyakit DBD yang ditangani di Puskesmas Colomadu Tahun 

2016 

No Desa Jumlah Penderita Meninggal 

1 Ngasem 15 0 

2 Bolon 10 0 

3 Malangjiwan 42 0 

4 Paulan 7 0 

5 Gajahan 4 0 

6 Gawanan 15 0 

7 Gedongan 12 0 

8 Tohudan 2 0 

9 Baturan 6 0 

10 Klodran 14 0 

11 Blulukan 5 0 

Jumlah 132 0 

 

Sumber : Data Pasien Kasus DBD Puskesmas Colomadu I&II Tahun 2016 

 

Desa Malangjiwan merupakan desa dengan kasus DBD terbanyak, 

mencapai 42 kasus. Maka perlu adanya perhatian khusus pemerintah daerah 

sekitar agar terus menurunkan angka kasus DBD. 

Sebagai penilaian derajat kesehatan masyarakat, terdapat beberapa 

indikator yang digunakan. Salah satunya angka morbiditas beberapa penyakit. 

Derajat kesehatan masyarakat juga dipengaruhi oleh banyak faktor yang tidak 

hanya berasal dari faktor kesehatan seperti pelayanan kesehatan dan ketersediaan 

sarana dan prasarana kesehatan, melainkan juga dipengaruhi faktor ekonomi, 

pendidikan, lingkungan sosial, keturunan, perilaku kesehatan dan kepadatan 

penduduk. 

Pemaparan data-data tersebut, tentunya pemerintah masih memiliki 

tanggungan untuk menurunkan lagi kasus DBD agar kesehatan masyarakat 

terjangkau secara menyeluruh. Dengan lebih mengidentifikasi faktor demografi 

yang terlibat didalam kasus demam berdarah dengue (DBD). Karena tidak 

dipungkuri faktor demografi berperan dalam terjadinya penyebaran kasus tersebut, 

selain faktor lingkungan. Untuk memudahkan dalam penyuluhan dan 

pengendalian kasus demam berdarah dengue (DBD) dapat dilakukan dengan 
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menggunakan analisis secara spasial atau keruangan. Dengan adanya analisis 

spasial dapat diketahui pola persebaran kasus demam berdarah dengue.  

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan topik “ANALISIS FAKTOR DEMOGRAFI TERHADAP 

PERSEBARAN KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE DI 

KECAMATAN COLOMADU TAHUN 2016”. Sehingga hasil yang diharapkan 

yaitu dapat memetakan pola persebaran kasus demam berdarah dengue untuk 

dapat menganalisis dan menekan persebaran agar berkurang dikemudian waktu. 

Dan dapat memberikan informasi bahwa selain faktor lingkungan, faktor 

demografi menjadi salah satu indikator yang berperan dalam penyebaran kasus 

demam berdarah dengue. 

1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat di ambil 

beberapa rumusan masalah sebagai berikut : 

Bagaimana pola persebaran  kasus DBD di Kecamatan Colomadu tahun 2016? 

1. Bagaimana faktor demografi berpengaruh terhadap persebaran kasus DBD 

tahun 2016 di Kecamatan Colomadu? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah terjawab maka dapat diketahui 

tujuan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Mengkaji pola persebaran kasus DBD di Kecamatan Colomadu tahun 2016. 

2. Menganalisis pengaruh faktor demografi terhadap penyebaran kasus DBD di 

Kecamatan Colomadu tahun 2016. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana referensi untuk penelitian yang 

lain dan sebagai syarat kelulusan tingkat sarjana di Fakultas Geografi UMS. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini sebagai media informasi kepada masyarakat dan pemerintah 

khususnya dalam kaitan persebaran penyakit demam berdarah dengue (DBD) 

dan faktor demografi yang  mempengaruhi persebaran penyakit tersebut. Agar 
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badan atau instansi yang terkait di Kabupaten Karanganyar khususnya 

Kecamatan Colomadu dapat menindaklanjuti sebagaimana mestinya. 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka  

1. Geografi Kesehatan 

Geografi kesehatan merupakan bagian dari ilmu geografi yang 

khusus mempelajari topik-topik yang berhubungan dengan masalah 

kesehatan. Geografi kesehatan adalah bagian dari geografi manusia 

yang berhubungan dengan aspek-aspek geografi dari (status) 

kesehatan dan (sistem) pelayanan kesehatan (Boulos, 2000 dalam 

Yudianto, 2013). Berdasarkan definisi tersebut, mengidentifikasikan 

hubungan antar tiga komponen terkait dengan geografi penyakit, 

geografi pelayanan kesehatan, dan geografi ilmu gizi, dengan analisis 

pada skala regional untuk pengintegrasian ketiga pendekatan itu 

(Pacion, 1986 dalam Yudianto, 2013). 

Geografi kesehatan, ada 2 subdisiplin yang berkembang yaitu: 

a. Geografi penyakit, meliputi eksplorasi, deskripsi, dan pemodelan 

ruang-waktu atas kejadian penyakit, berkaitan dengan persoalan 

lingkungan, deteksi dan analisis cluster dan pola penyebaran 

penyakit, analisis sebab-akibat, dan rumusan hipotesis-hipotesis 

baru mengenai penyebab penyakit (Boulos, 2000 dalam Yudianto, 

2013).  

b. Geografi penyakit berperan penting dalam surveilans, intervensi 

kesehatan, dan strategi pencegahan penyakit. Sedangkan geografi 

sistem pelayanan kesehatan, berkaitan dengan perencanaan, 

manajemen dan jaminan pelayanan agar sesuai kebutuhan, 

merumuskan kebutuhan kesehatan masyarakat yang dilayani, dan 

pola wilayah yang dilayani service catchments zones (Boulos, 

2000 dalam Yudianto, 2013). Riset geografis atas pelayanan 

kesehatan dapat mengidentifikasi ketimpangan dalam pelayanan 

kesehatan antara wilayah satu dan yang lain, dan alokasi 
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sumberdaya yang terbatas. Sebagai contoh mengalokasikan tenaga 

ke daerah-daerah yang membutuhkan, dan membantu penempatan 

fasilitas kesehatan yang baru dan perluasan yang telah ada.  

2. Epidemiologi Demam Berdarah Dengue (DBD) 

Epidemiologi sudah dikenal sejak zaman Hippocrates, 460-377 

SM (dalam Juli Soemirat,2015). Diuraikan bahwa penyakit bervariasi 

atas dasar waktu dan tempat sehingga, sudah diketahui adanya faktor 

alam atau lingkungan yang ikut menentukan terjadinya suatu penyakit. 

Selain itu dikatakan juga bahwa frekuensi penyakit terdistribusi tidak 

merata atas dasar berbagai faktor seperti waktu, tempat, atribut orang, 

dan/atau faktor lingkungan lainnya. Pertengahan abad ke 19 dilakukan 

deskripsi secara ekstensif tentang penyakit yang melanda populasi 

manusia, sekaligus merupakan tanda dimulainya kegiatan 

epidemiologi. Hubungan interaksi antara manusia serta perilakunya 

dengan faktor komponen lingkungan seringkali memiliki potensi 

timbulnya penyakit.  

Ada letusan penyakit dalam suatu wilayah yang disebut 

kejadian luar biasa (KLB) atau “wabah”, pada hakikatnya merupakan 

sebuah gangguan ekosistem. Salah satu penyakit yang menjadi KLB 

di berbagai provinsi di Indonesia adalah demam berdarah dengue 

(DBD). Penyakit tersebut masuk kedalam KLB karena dapat 

mengakibatkan kematian dan frekuensi kasus kejadian yang terus 

terulang.   

Kejadian demam berdarah dengue (DBD) pertama kali di 

Indonesia, dicurigai di Surabaya pada tahun 1968, tetapi konfirmasi 

virologis baru diperoleh tahun 1970. Di Jakarta pertama kali kasus 

dilaporkan tahun 1969. Kemudian mulai menyebar disusul provinsi-

provinsi lain di Indonesia. Pada saat ini DBD sudah endemis di 

banyak kota, bahkan sejak tahun 1975 penyakit ini telah terjangkit di 

daerah pedesaan. Penyakit demam berdarah dengue adalah penyakit 

yang disebabkan oleh virus Dengue yang tergolong Arthropod-Borne 



8 

 

 

 

Virus, genus Flavivirus, dan famili Flaviviridae. DBD ditularkan 

melalui gigitan nyamuk dari genus Aedes, terutama Aedes aegypti atau 

Aedes albopictus. Penyakit DBD dapat muncul sepanjang tahun dan 

dapat menyerang seluruh kelompok umur. Penyakit ini berkaitan 

dengan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 : Grafik Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue per 

100.000 Penduduk Menurut Provinsi Tahun 2016 

 

Kenaikan angka kesakitan DBD pada tahun 2016 juga diiringi 

oleh peningkatan jumlah kabupaten/kota terjangkit DBD. Pada tahun 

2015 terdapat 446 (86,77%) menjadi 463 Kabupaten/Kota (90,07%) 

pada tahun 2016. 
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Gambar 1.3 :  Grafik jumlah kabupaten/kota terjangkit DBD di 

Indonesia Tahun 2010 - 2016 

 

Terlihat mulai tahun 2013 hingga tahun 2016 jumlah 

kabupaten/kota terjangkit DBD mengalami peningkatan, untuk itu 

kejadian DBD memperlukan perhatian yang lebih untuk menekan 

kasus tersebut. 

3. Nyamuk Aedes Aegypty 

Menurut riwayatnya nyamuk penular penyakit demam 

berdarah yang disebut Aedes Aegypty. Nyamuk Aedes Aegepty hidup 

dan berkembang biak pada tempat-tempat penampungan air bersih 

yang tidak langsung berhubungan dengan tanah, seperti : bak 

mandi/wc, minuman burung, air tandon, air tempayan/gentong, 

kaleng, ban bekas dan lain-lain. Perkembangan hidupnya dari telur 

hingga dewasa sekitar 10-12 hari. Hanya nyamuk betina yang 

menggigit dan menghisap darah serta memilih darah manusia untuk 

memmatangkan telurnya. Sedangkan nyamuk jantan tidak bisa. Umur 

nyamuk aedes aegepty betina 2 minggu – 3 bulan tergantung 

kelembaban. Kemampuan terbang sekitar 40-100 m dari tempat 

perkembangbiakan. Host alami DBD yaitu manusia, agentnya virus 

dengue dalam family Flaviridae dan genus Flavivirus, yang terdiri 

dari 4 serotipe yaitu Den-1, Den-2, Den-3 dan Den-4. Cara penularan 

lewat gigitan nyamuk aedes aegepty.  
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Gambar 1.4 : Siklus Hidup Nyamuk Aedes Aegepty 

4. Faktor Demografi terhadap Demam Berdarah Dengue (DBD)   

Penyakit demam berdarah dengue merupakan penyakit 

endemik terutama pada daerah perkotaan dan cenderung menjadi 

kejadian luar biasa. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 

penyakit demam berdarah dengue adalah sebagai berikut : kepadatan 

penduduk, mobilitas penduduk, kualitas perumahan, pendidikan, 

penghasilan, pekerjaan, sikap hidup, perkumpulan yang ada, golongan 

umur, kerentanan terhadap penyakit, suku bangsa, tempat 

penampungan, ketinggian tempat, curah hujan dan keadaan fisik 

lainnya. (Dirjen PPM dan PLP, 1990) 

Haloni Ahmad mengatakan bahwa beberapa faktor yang 

mempengaruhi penyebaran penyakit DBD yaitu meningkatnya 

kepadatan penduduk dan mobilitas penduduk,kepadatan dan tersebar 

luasnya nyamuk penular DBD. Didukung juga dengan penelitan Endo 

Dardjito dkk, bahwa faktor demografi, umur, jenis kelamin, 

pendidikan, pekerjaan mempengaruhi persebaran penyakit demam 

berdarah dengue. 

a. Umur  

Diketahui bahwa ada penyakit yang disebut penyakit anak, 

penyakit orang tua, penyakit akil baliq dan seterusnya. Hal tersebut 

disebabkan terdapat penyakit tertentu hanya menyerang pada 

kelompok usia tertentu. Dikarenakan kekebalan tubuh pada anak 

terlalu rawan terhadap penyakit. Namun tidak memungkiri orang 

dewasa dapat terkena demam berdarah dengue. Hasil Riskesdas 
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2007 menunjukkan bahwa adanya pergeseran tingkat kejadian 

DBD berdasarkan umur, dimana dahulu kasus DBD lebih banyak 

pada anak-anak, namun ditemukan juga pada umur dewasa dengan 

prevelensi tertinggi adalah pada kelompok umur 25-34 tahun yaitu 

0,7 % dan terendah pada bayi yaitu 0,2%. 

b. Jenis Kelamin 

Insiden berbagai penyakit diantara jenis kelamin kebanyakan 

berbeda. Hal tersebut disebabkan karena paparan terhadap agent 

bagi setiap jenis kelamin berbeda. Misalnya, anak laki-laki lebih 

tinggi aktivitas fisiknya daripada anak perempuan, maka penyakit 

yang diderita berbeda akibat perilaku dan fungsi sosial berbeda. 

(Juli Soemirat, Epidemiologi Lingkungan 2015) 

c. Pendidikan  

Pendidikan yaitu proses pengubahan sikap dan tata laku 

seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan 

manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, atau 

perbuatan mendidik. Pendidikan merupakan salah faktor 

terpenting, secara umum seseorang yang memiliki pendidikan yang 

lebih tinggi, akan berdampak pada taraf kehidupan yang baik. 

Dengan adanya dorongan pendidikan maka pengetahuan dan 

wawasan seseorang dapat mengatur pola pemikiran tentang 

kesehatan secara modern. Dimana mereka dapat memelih berbagai 

macam pengobatan dan sarana prasarana kesehatan yang baik. (Juli 

Soemirat, Epidemiologi Lingkungan 2015)  

5. Sistem Informasi Geografis 

a. Sistem Informasi Geografis  

Istilah Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan 

gabungan dari tiga (3) unsur pokok sebagai berikut:  

1) Sistem: kumpulan dari elemen-elemen yang saling berinteraksi 

dalam lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan tertentu 
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2) Informasi : data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna 

dan lebih berarti bagi yang menerimanya 

3) Geografi : ilmu yang mempelajari permukaan bumi dengan 

menggunakan pendekatan keruangan, ekologi, dan kompleks 

wilayah  

Dengan melihat unsur - unsur pokoknya, maka jelas SIG 

merupakan salah satu sistem informasi dan SIG merupakan suatu 

sistem yang menekankan pada unsur "Informasi Geografis". 

Berupa keterangan atribut yang terdapat di permukaan bumi yang 

posisinya diberikan atau diketahui. 

b. Analisis Tetangga Terdekat (Nearest Neighbour Analysis). 

Analisis secara spasial merupakan ciri dan keunggulan ilmu 

geografi dibanding ilmu lain. Peta merupakan salah satu alat 

penting dalam kajian spasial. Dengan adanya peta memudahkan 

dalam mencari keterkaitan antara satu daerah dengan daerah lain. 

Untuk itu diperlukan metode dalam pengamplikasiannya seperti 

menggunakan analisis tetangga terdekat atau nearest neighbor 

analysis.  

Analisis tetangga terdekat merupakan salah satu analisis 

yang digunakan untuk menjelaskan pola persebaran dari titik-titik 

lokasi tempat dengan menggunakan perhitungan yang 

mempertimbangkan, jarak, jumlah titik lokasi dan luas wilayah. 

Analisis ini memiliki hasil akhir berupa indeks (T). indeks yang 

dihasilkan memiliki hasil antara 0 – 2,15. Nilai 0 menunjukkan poa 

cenderung tipe mengelompok/cluster, sedangkan mendekati 2,15 

memiliki tipe pola seragam/regular dan nilai berada ditengah  

memiliki pola acak/random (Bintarto dan Surastopo 

Hadisumarno,1979). 

1) Penelitian Sebelumnya 

Penelitian sebelumnya  mempengaruhi dalam 

pemilihan judul kajian skripsi pada penelitian ini, adapun 
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penelitian – penelitian sebelumnya dengan tema serupa adalah 

sebagai berikut : 

a) Penelitian M.Fachrudin (2015)  “Analisis Pola persebaran 

penyakit Leptospirosis di Kecamatan Bantul Kabupaten 

Bantul Yogyakarta tahun 2010 – 2014”.  Yang bertujuan 

untuk mengetahui pola persebaran, faktor dan tingkat 

kerawanan kejadian penyakit leptospirosis di Kecamatan 

Bantul Kabupaten Bantul Yogyakarta.  Metode yang 

digunakan survei, analisis data primer dan sekunder, 

analisis data tetangga terdekat, analisis table crosstab (table 

silang),dan uji korelasi (Chi-Square). Dengan hasil peta 

pola distribusi,  peta tingkat kerawanan kejadian dan 

analisis parameter kejadian penyakit leptospirosis. 

b) Penelitian kedua dilakukan oleh Bachrudin Yusuf (2015) 

“Analisis spasial untuk pemetaan persebaran penyakit HIV 

dan AIDS di Kota Yogyakarta tahun 2014”. Penelitian ini 

bertujuan untuk menyajikan peta penyakit HIV dan AIDS di 

Kota Yogyakarta dalam bentuk peta sesuai kaidah kartografis 

tahun 2014 dengan bantuan SIG . Metode yang digunakan 

dengan pengumpulan data sekunder, metode analisis peta 

kualitatif, dan hot spot. Menghasilkan Peta HIV & AIDS 

kota Yogyakarta tahun 2014, peta daerah rawan prostitusi 

kota Yogyakarta tahun 2014 dan peta hot spot penyakit HIV 

& AIDS kota Yogyakarta tahun 2014.  

c) Penelitian sebelumnya ketiga oleh Deas Santrika Ursullia 

(2018) “Analisis Spasial Persebaran Penderita HIV Serta 

Lokasi dan Lokalisasi Prostitusi di Kota Sorong Tahun 

2016”. Bertujuan  mengetahui hot spot persebaran 

penderita HIV di Kota Sorong Tahun 2016 dan 

menganalisis keterkaitan lokasi dan lokalisasi prostitusi 

terhadap hot spot persebaran penderita HIV di kota Sorong 
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Tahun 2016. Metode yang digunakan analisis data 

sekunder, analisis hot spot dan analisis deskriptif. Hasil 

yang dicapai peta hot spot penderita HIV Kota Sorong 

tahun 2016, peta lokasi dan lokalisasi prostitusi Kota 

Sorong dan peta tumpangsusun lokasi dan lokalisasi 

prostitusi dengan hot spot penderita HIV Kota Sorong 

tahun 2016.  

d) Perbedaan antara penelitian sebelumnya yang serupa 

dengan penelitian yang dikaji adalah lokasi yaitu  

Kecamatan Colomadu dan tujuan penelitian  mengetahui 

pola persebaran kasus DBD di Kecamatan Colomadu tahun 

2016 dan faktor demografi dalam penyebaran kasus DBD 

di Kecamatan Colomadu tahun 2016. Selain itu, penelitian 

sebelumnya lebih menitikberatkan pada distribusi 

penyakitnya sedangkan penelitian ini mengkaji dengan 

faktor demografi yang ada. Lihat pada tabel 1.3. 
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2) Penelitian Sebelumnya 

Tabel 1.3 : Tabel Penelitian Sebelumnya 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

M. Fahrudin  

(2015) 

Analisis pola persebaran 

penyakit leptospirosis di 

Kecamatan Bantul, 

Kabupaten Bantul, 

Yogyakarta tahun 2010-

2014 

1. Menganalisis pola 

persebaran kejadian 

penyakit leptospirosis di 

Kecamatan Bantul tahun 

2010-2014 

2. Menganalisis factor yang 

mempengaruhi kejadian 

penyakit leptospirosis di 

Kecamatan Bantul 

3. Menganalisis tingkat 

kerawanan penyakit 

leptospirosis di Kecamatan 

Bantul 

Survei, analisis data 

primer dan sekunder, 

analisis data tetangga 

terdekat, analisis table 

crosstab (table 

silang),dan uji korelasi 

(Chi-Square) 

1. Peta pola persebaran 

kejadian penyakit 

leptospirosis 

2. Analisis parameter 

kejadian penyakit 

leptospirosis 

3. Peta tingkat 

kerawanan penyakit 

leptospirosis di 

Kecamatan Bantul 

Bachrudin 

Yusuf 

(2015) 

Analisis spasial untuk 

pemetaan persebaran 

penyakit HIV dan AIDS 

di kota Yogyakarta 

1. Menyajikan peta penyakit 

HIV dan AIDS di kota 

Yogyakarta dalam bentuk 

peta sesuai kaidah 

Metode pengumpulan 

data sekunder dan 

metode analisis peta 

kualitatif, hot spot 

1. Peta HIV & AIDS 

Kota Yogyakarta tahun 

2014 

2. Peta daerah rawan 
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tahun 2014 kartografis tahun 2014 

dengan bantuan SIG 

2. Mengkaji pola persebaran 

dan hot spot persebaran 

HIV dan AIDS dikota 

yogyakarata melalui 

analisis peta yang 

dihasillkan dengan 

memanfaatkan SIG 

3. Mengetahui karakteristik 

penderita HIV dan AIDS di 

kota Yogyakarta di tahun 

2014 

prostitusi Kota 

Yogyakarta tahun 2014 

3. Peta hot spot penyakit 

HIV & AIDS Kota 

Yogyakarta tahun 2014 

Deas Santrika 

Ursullia (2018) 

Analisis Spasial 

Persebaran Penderita 

HIV Serta Lokasi dan 

Lokalisasi Prostitusi di 

Kota Sorong Tahun 

2016 

Mengetahui hot spot persebaran 

penderita HIV di Kota Sorong 

Tahun 2016 

Menganalisis keterkaitan lokasi 

dan lokalisasi prostitusi 

terhadap hot spot persebaran 

penderita HIV di Kota Sorong 

Analisis data sekunder, 

analisis hot spot dan 

analisis deskriptif 

1. Peta Hot Spot 

Penderita HIV Kota 

Sorong Tahun 2016 

2. Peta lokasi dan 

lokalisasi prostitusi 

Kota Sorong 

3. Peta tumpangsusun 
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Tahun 2016 lokasi dan lokalisasi 

prostitusi dengan hot 

spot penderita HIV 

Kota Sorong tahun 

2016 

Isnaini 

Miftakhul 

Jannah (2019) 

Analisis  Faktor 

demografi                      

Terhadap Persebaran 

Kasus Demam Berdarah 

Dengue Di Kecamatan 

Colomadu Tahun 2016 

 

Mengetahui pola persebaran 

kasus DBD di kecamatan 

Colomadu tahun 2016. 

Menganalisis pengaruh faktor 

demografi dalam penyebaran 

kasus DBD dikecamatan 

Colomadu tahun 2016. 

4.  

metode kuantitatif 

deskripsi dan analisis 

regresi 

1. Peta Pola persebaran 

Kasus DBD Di 

Kecamatan Colomadu 

Kabupaten 

Karanganyar Tahun 

2016 

2. Hasil Analisis Data 

Pengaruh Faktor 

Demografi Terhadap 

Persebaran Kasus DBD 

Di Kecamatan 

Colomadu Tahun 2016 

Penulis 2019
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1.6 Kerangka Penelitian  

Penyakit demam berdarah dengue merupakan salah satu penyakit yang 

memerlukan penanganan secara berkala baik dalam pengobatan maupun 

pencegahannya. Penyakit demam berdarah dengue merupakan satu dari KLB yang 

terjadi di kabupaten Karanganyar. Tercatat terdapat 447 kasus di Kabupaten 

Karanganyar dengan jumlah 132 kasus tertinggi di Kecamatan Colomadu pada 

tahun 2016. Persebaran suatu penyakit dapat dipengaruhi beberapa faktor. Selain 

faktor lingkungan, kepadatan penduduk juga mempengaruhi. Asumsinya jika 

semakin padat daerah permukiman, maka persebaran penyakit semakin tinggi. 

Dari persebaran tersebut akan diketahui suatu pola persebaran yang nantinya akan 

diklasifikasikan daerah tempat persebaran tersebut memiliki pola persebaran 

cluster, random atau regular.  

Terdapat juga faktor demografi yang akan dianalisis dengan pola 

persebaran kasus DBD. Faktor demografi menggunakan variabel umur, jenis 

kelamin, pendidikan. Pemanfaatan sistem informasi geografis, digunakan untuk 

mengklasifikasi tititk-titik kasus DBD yang ada. Setiap faktor pengaruh tentu 

memiliki peran yang berbeda, untuk mengetahui sejauh mana faktor tersebut 

berpengaruh maka dilakukan uji statistik yang dilakukan yaitu antara data spasial 

dari nilai persebaran penderita demam berdarah dengue dengan faktor demografi 

meliputi umur, jenis kelamin dan pendidikan. 
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Kecamatan Colomadu 

Data Kasus DBD Epidemiologi 

Peta Kasus DBD 

Faktor Pengaruh 

Faktor demografi 

Umur Jenis Kelamin Pendidikan 

Pengaruh Faktor Demografi Terhadap 

Pola Persebaran Kasus DBD di 

Kecamatan Colomadu 

Lingkungan 

Kepadatan Penduduk 
Peta Pola Persebaran Kasus 

DBD di Kecamatan 

Colomadu 

Gambar 1.5 : Kerangka Penelitian 

Sumber : Penulis 2019 
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1.7 Batasan Operasional 

1. Geografi Kesehatan 

Geografi kesehatan adalah bagian dari geografi manusia yang 

berhubungan dengan aspek-aspek geografi dari (status) kesehatan dan 

(sistem) pelayanan kesehatan (Boulos, 2000). 

2. Epidemiologi 

Ilmu yang mempelajari pola kesahatan dan penyakit serta faktor yang 

terkait ditingkat populasi. (Juli Soemirat,2015 Epidemiologi Lingkungan) 

3. Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) 

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang 

disebabkan oleh virus Dengue yang tergolong Arthropod-Borne Virus, 

genus Flavivirus, dan famili Flaviviridae. (Juli Soemirat,2015 

Epidemiologi Lingkungan) 

4. Nyamuk Aedes Aegepty 

Nyamuk aedes aegepty adalah nyamuk yang membawa virus penyakit  

DBD. (Juli Soemirat,2015 Epidemiologi Lingkungan) 

5. Faktor Demografi 

Demografi merupakan gabungan dari kata demos yang berarti manusia 

atau penduduk, sedangkan Grafein yang artinya gambaran atau grafik. 

Beberapa  kajian tentang manusia yang mengandung variabel 

kependudukan. Seperti umur atau usia, jenis kelamin dan pendidikan.(Sri 

Moertiningsih,2015) 

6. GIS (Geographic Information System) 

Merupakan alat yang digunakan untuk mengolah (input, manajemen, dan 

output) data spasial atau data yang bereferensi geografis. (Bintarto dan 

Surastopo Hadisumarno,1979). 

7. Analisis Tetangga Terdekat (Nearest Neighbour Analysis) 

Analisis tetangga terdekat merupakan salah satu analisis untuk 

menjelaskan pola persebaran dari titik-titik lokasi tempat dengan 

menggunakan perhitungan yang mempertimbangkan, jarak, jumlah titik 

lokasi dan luas wilayah. (Bintarto dan Surastopo Hadisumarno,1979). 


