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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang 

Demam berdarah dengue adalah penyakit menular yang disebabkan 

oleh virus dengue, virus tersebut ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes 

aegypti yang masuk pada pembuluh darah. Penyakit demam berdarah dengue 

ini sangat menbahayakan dan sering menular pada anak-anak. Penyakit 

demam berdarah dengue (DBD) menyebar dengan cepat dan sering menjadi 

fatal hingga meninggal dunia akibat penanganan yang terlambat (Francisco, 

2013). Penyakit demam berdarah meningkat secara signifikan pada daerah 

tropis dan sub tropis yang dapat menyebabkan wabah serta kematian pada 

penderita. Penyebaran DBD juga di sebabkan oleh kondisi lingkungan, 

perilaku masyarakat, kondisi tempat pembuangan sampah, maupun 

pengendalian yang dilakukan. Penyakit DBD paling sering terjadi pada musim 

penghujan (Ariani, 2016). Gejala secara umum yang akan dialami oleh 

penderita DBD adalah flu, nyeri otot dan sendi, serta mengalami mual dan 

muntah. 

Data World Health Organization (WHO) menunjukkan bahwa saat ini 

diperkirakan ada 390 juta infeksi Dengue yang terjadi diseluruh dunia setiap 

tahun.WHO juga menunjukkan angka penderita dan kematian paling tinggi 

adalah di kawasan Asia Tenggara. Di Indonesia pertama kali terjadi penyakit 

Demam Berdarah Dengue adalah di kota Surabaya pada tahun 1968. DBD 



2 
 

 

 

menjadi masalah kesehatan di Indonesia karena meningkatnya jumlah 

penderita yang ada hubungannya dengan meningkatnya kepadatan penduduk 

(Ariani, 2016). 

Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia pada tahun 2016 – 2018, dari tahun 2016 kasus DBD di 

Indonesia sebanyak 463 Kabupaten/Kota yang terjangkit dengan persentase 

90,08%, kemudian pada tahun 2017 mulai mengalami penurunan  jumlah 

kota/kabupaten yang terjangkit penyakit DBD yaitu 434 daerah dengan 

persentase 84,44% kota/kabupaten. Pada tahun 2018, bertambah lagi 

kota/kabupaten di Indonesia yang terjangkit DBD menjadi 440 dengan 

persentase 85,60%. Kementrian Kesehatan Indonesia melakukan upaya 

pengendalian penyakit DBD melalui  Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik. Kegiatan 

tersebut dapat dioptimalkan anggaran dana dari pemerintahan untuk 

pengendalian DBD, serta pemantauan dari dinas kesehatan provinsi untuk 

melakukan melaporkan tentang penyakit DBD di wilayahnya (Kemenkes RI, 

2018). 

Berdasarkan data profil kesehataan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018, 

menyebutkan bahwa penyakit DBD menjadi masalah yang serius di wilayah 

Jawa Tengah. Hal tersebut terbukti dengan adanya 35 kota di Jawa Tengah 

pernah terjangkit DBD. Angka kesakitan DBD pada tahun 2018 di Provinsi 

Jawa Tengah sebesar 10,2 per 100.000 penduduk. Hal ini menyatakan bahwa 

angka kesakitan pada 2018 lebih menurun dibandingkan pada tahun 2016 dan 

2017. Pada tahun 2016 Provinsi Jawa Tengah mengalami angka 
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kesakitan/Incidence Rate (IR) 43,38 PER 100.000 penduduk, sedangkan pada 

tahun 2017 adalah 21,68 per 100.000 penduduk. Hal tersebut menyatakan 

bahwa IR DBD di Jawa tengah lebih rendah dari target nasional (Dinas 

Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2017).  

Pada profil kesehatan Provinsi Jawa Tengah menunjukan angka 

kesakitan/Incidence Rate (IR) dan Case Fatality Rate (CFR) di Kota Sragen 

pada tahun 2016 adalah 67,23 per 100.000 tertinggi ke 7 dan tahun 2017 IR 

Sragen adalah 15,83 per 100.000 penduduk. Pada tahun 2018, Kabupaten 

Sragen menjadi Kota/Kabupaten dengan IR tertinggi ke 3 dengan IR 33,54 per 

100.000 penduduk. Data ini menunjukan tingginya angka kesakitan dan 

kematian di Kota Sragen pada tahun 2018 Kabupaten Sragen, dibandingkan 

pada tahun 2017 (Dinas Kesehatan Provinsi Jateng, 2018). Data dari profil 

kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018, Insidence Rate (IR) yang 

didapatkan dari jumlah penduduk dan penderita 2018 terdapat grafik sebagai 

berikut: 
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 Sumber data : modifikasi dari profil kesehatan Jawa Tengah tahun 2018  

Gambar  1.1 Incidence Rate DBD Menurut Kabupaten/Kota  

di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 

 

Tingginya Incidence Rate (IR) pada tahun 2018 di Kabupaten Sragen 

menjadi alasan mengapa harus dilakukan penelitian, karena di tahun 2018 

Sragen mengalami kenaikan kasus dibandingkan ditahun 2016 dan 2017. 

Masalah kesehatan dipengaruhi oleh banyak faktor, faktor lingkungan menjadi 

salah satu penyebab suatu daerah mengalami kenaikan kasus. DBD berkaitan 

erat dengan geografi atau kewilayahan, dengan kita mengetahui lokasi kondisi 

tempat tinggal lingkungan penderita kita dapat mengetahui penyebab masalah 

DBD di wilayah tersebut. Kabupaten Sragen tidak ada sistem yang digunakan 

untuk pemantauan DBD, maka perlu dilakukan penelitian atau dikembangkan 

sistem pemantuan DBD di Kabupaten Sragen salah satunya dengan 

menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG). Sistem informasi geografis 

tersebut adalah sistem berbasis komputer yang mampu menyimpan, 

mengumpulkan, dan menggabungkan data spasial (peta). GIS adalah sistem 
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yang paling baik untuk melakukan pemantauan dengan pemetaan karena GIS 

memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memvisualisasikan data spasial 

berikut atribut-atributnya, memodifikasi bentuk, warna, ukuran, dan symbol 

yang akan dibedakan dengan warna dan data non spasial berupa informasi 

jumlah penderita di tiap kecamatan. Kabupaten Sragen belum menggunakan 

SIG dikarenakan belum mengetahui pentingnya menggunakan Sistem 

Informasi Geografis ini dalam penanganan DBD. Kabupaten Sragen 

memerlukan Sistem Informasi Geografis (GIS) yang diharapkan mampu 

memberikan gambaran persebaran penyakit Demam Berdarah Dengue di 

Kabupaten Sragen yang disajikan dalam bentuk peta untuk menentukan 

tindakan apa yang dapat dilakukan dalam penanganan kasus DBD di 

Kabupaten Sragen. SIG ini diharapkan dapat membantu dan mempermudah 

instansi terkait dalam menyampaikan informasi terkait DBD kepada 

masyarakat umum. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah 

bagaimana persebaran penyakit DBD di Kabupaten Sragen pada tahun 2017-

2019 jika dilakukan analisis dengan peta. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Bagaimana distribusi persebaran kejadian penyakit DBD 2017-2019? 
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2. Bagaimana analisis perbedaan (comparative analysis) persebaran DBD di 

Kabupaten Sragen pada tahun 2017-2019? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan persebaran DBD di 

Kabupaten Sragen.  Sistem informasi geografis ini akan menyajikan 

informasi dalam bentuk peta yang menunjukkan persebaran penyakit DBD 

di Kabupaten Sragen. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui persebaran penyakit DBD di Kabupaten Sragen pada 

tahun 2017-2019. 

b. Mengetahui persebaran DBD berdasarkan jenis kelamin penderita di 

Kabupaten Sragen pada tahun 2017-2019. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Dinas Kesehatan 

Penelitian ini dapat menjadi acuan dan sumber informasi guna 

meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Sragen, serta dapat 

digunakan untuk data pembanding perkembangan pengendalian kasus 

DBD.Penelitian ini juga dapat digunakan untuk mengetahui pemetaan dan 

frekuensi, jenis kelamin, serta umur kejadian penderita DBD. 

2. Bagi Program Studi S1 Keperawatan 
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 Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dalam proses 

pembelajaran di program studi Keperawatan, sehingga kesadaran dalam 

belajar di bidang kesehatan menjadi lebih meningkat, serta dapat 

digunakan untuk data penelitian serupa. Serta dijadikan sebagai  

bentuk apresiasi kepada perkembangan pendidikan dan meningkatkan 

mutu pendidikan Ilmu Keperawatan di Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dilakukan guna memenuhi persyaratan mendapat 

gelar sarjana S1 Keperawatan, serta untuk mempelajari ilmu yang lebih 

mendalam tentang penyebab penyakit DBD dan Sistem Informasi 

Geografis. 
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E. Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 

Keaslian penelitian 

NO 
JUDUL 

PENELITIAN 

NAMA DAN 

TAHUN 
METODE 

POPU-

LASI 
SOFTWARE 

1. Pemetaan dan 

Analisis 

Kejadian DBD 

di Kabupaten 

Bantaeng 

Provinsi 

Sulawesi 

Selatan 

Ridwan 

Amiruddin

, 2009 

Observasional 

dengan 

pendekatan 

studi cross 

sectional 

99 

Penderita 

ArcGIS 3.3 

Geoda 95i 

2. Kombinasi 

Teknologi 

Aplikasi GPS 

Mobile dan 

Pemetaan SIG 

dalam Sistem 

Pemantauan 

DBD 

Andhy 

Sulistyo, 

2016 

Deskriptif dan 

survey 

404 orang ArcGIS 10.3 

Google 

Earth 

Android 

3. Rancangan 

Bangun SIG 

Pemantauan 

Persebaran 

Penyakit DBD 

Kabupaten 

Siak Berbasis 

Web 

Zul Fahmi 

dan Ali 

Tarmuji, 

2014 

Survey, 

observasional 

748 orang Arcview 

4. Pengaruh 

House Index 

Terhadap 

Kejadian DBD 

di Kecamatan 

Grogol 

Kabupaten 

Sukoharjo 

Menggunakan 

GIS 

Elissa 

Maharani, 

2016 

Survey analitik 

dengan 

pendekatan 

Cross sectional 

152 orang ArcGIS 10.3 

5. Analisis 

Spasial 

Tingkat 

Kerawanan 

DBD untuk 

Pemetaan 

Daerah 

Prioritas 

Perorangan 

Achmad 

Fadhilah, 

2016 

Deskriptif 

kuantitatif 

105 orang ArcMap 10.3 
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Menggunakan 

SIG di 

Kecamatan 

Prambanan 

Kabupaten 

Klaten 

 

 

 

 

 

 

 


