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ANALISIS PERSEBARAN PENYAKIT TROPIS (INFLUENZA) PADA BALITA 

DIKECAMATAN POLANHARJO KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019 

Abstrak 

Penelitian Analisis Persebaran Penyakit Tropis (Influenza) Pada Balita Di Kecamatan 
Polanharjo Kabupaten Klaten Tahun 2019 bertujuan untuk 1) menganalisa pola 
persebaran penyakit influenza di Desa Glagahwangi, Kapungan ,Kahuman,Ngaran , 
Borongan , Nganjat , Jimus , Turus , Polan, Karanglo , Ponggok, Wangen, Keprabon, 
Kranggan, Kebonharjo, Janti, Sidowayah, Sidoharjo 2) menganalisis faktor yang 
mempengaruhi pola persebaran penyakit influenza di Desa Glagahwangi, Kapungan , 
Kahuman, Ngaran ,Borongan Nganjat, Jimus, Turus ,Polan, dan Karanglo,Ponggok , 
Wangen , Keprabon , Kranggan, Kebonharjo , Janti , SIdowayah , Sidoharjo. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode survei. Sedangkan untuk pemilihan daerah 
yang akan di ambil sampling menggunakan metode purposive sampling. Pengambilan 
sampel dilakukan dengan cara sensus yang mendapatkan informasi oleh responden yang 
berjumlah 33. Analisis yang digunakan adalah analisis tetangga terdekat yang bertujuan 
untuk mengetahui pola persebaran penyakit dan korelasi product moment yang 
digunakan untuk mengetahui hubungan faktor terhadap penyakit influenza. Data-data 
yang digunakan untuk penelitian tersebut adalah data primer dan sekunder, data primer 
tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan responden, sedangkan data sekunder di 
dapatkan dari kepadatan penduduk. Hasil yang didapatkan oleh peneliti yaitu 
menunjukan bahwa di daerah penelitian memiliki pola persebaran 
seragam,mengelompok dan acak. Pola persebaran seragam terdapat di Desa Kapungan, 
Ngaran, Polan, Karanglo, Ponggok, Keprabon,Janti dengan nilai hasil persebaran 0,15 , 
1,14 , 1,25 , 1,16 , 5,25 , 1,4 , 1,25 dan pola persebaran acak terdapat di Desa 
Kahuman,Borongan,Nganjat,Jimus,Turus,Wangen,Kebonharjo dengan nilai persebaran 
yaitu 0,9 , 0,75 , 0,34 , 0,8 , 1 , 1 , 0,8 ,sedangkan pola persebaran mengelompok terdapat 
di Desa Glagahwangi,kranggan, Sidowayah, Sidoharjo yang memiliki angka 0,5 , 0,5 
,0,7 , 0,8 Faktor yang memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap penyakit yaitu 
kepadatan penduduk dengan nilai korelasi r= 0,126, Sedangkan faktor yang memiliki 
angka korelasi rendah yaitu perilakuu yang memiliki r = -73,86. 

Kata kunci : Influenza, Pola Persebaran, Faktor yang Mempengaruhi Pola Persebaran 

Abstract 

Research Analysis of the Spread of Tropical Disease (Influenza) in Toddlers in 
Polanharjo District, Klaten Regency in 2019 aims to 1) analyze the pattern of spread of 
influenza disease in Glagahwangi Village, Kapungan, Kahuman, Ngaran, Borongan, 
Nganjat, Jimus, Turus, Polan, Karanglo, Ponggok, Wangen, Keprabon, Kranggan, 
Kebonharjo, Janti, Sidowayah, Sidoharjo 2) analyze the factors that influence the spread 
pattern of influenza disease in Glagahwangi Village, Kapungan, Kahuman, Ngaran, 
Borongan Nganjat, Jimus, Turus, Polan, and Karanglo, Ponggok, Wangen, Keprabon , 
Kranggan, Kebonharjo, Janti, SIdowayah, Sidoharjo. The research method used is the 
survey method. As for the selection of areas that will be sampled using purposive 
sampling method. Sampling was done by means of a census that obtained information by 
33 respondents. The analysis used is the analysis of the nearest neighbors that aims to 
determine the pattern of disease spread and product moment correlation used to 
determine the relationship of factors to influenza disease. The data used for this study are 
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primary and secondary data, the primary data is obtained from the results of interviews 
with respondents, while the secondary data is obtained from population density. The 
results obtained by researchers show that the research area has a uniform distribution 
pattern, clustering and random. The uniform distribution pattern is found in the villages 
of Kapungan, Ngaran, Polan, Karanglo, Ponggok, Keprabon, Janti with distribution 
values of 0.15, 1.14, 1.25, 1.16, 5.25, 1,4, 1.25 and random distribution pattern is found 
in Kahuman Village, Borongan, Nganjat, Jimus, Turus, Wangen, Kebonharjo with 
distribution values of 0.9, 0.75, 0.34, 0.8, 1, 1, 0.8, while the pattern Clustering 
distribution is found in the village of Glagahwangi, Kranggan, Sidowayah, Sidoharjo 
which has a number of 0.5, 0.5, 0.7, 0.8 Factors that have a very strong relationship with 
the disease is population density with a correlation value of r = 0.126, while The factor 
that has a low correlation value is the behavior that has r = -73.86. 

Keywords: Influenza, Spread Pattern, Factors Affecting Spread Pattern 

  
1. PENDAHULUAN 

Influenza menurut WHO atau yang umumnya dikenal dengan flu adalah virus yang 

menyerang hidung, tenggorokan dan paru-paru. Infulenza merupakan penyakit 

saluran pernafasan menular yang disebabkan oleh virus influnza yang dapat 

menyebabkan penyakit ringan sampai penyakit berat (Abelson, 2009). Penyakit 

influnza penularannya juga cepat melalui air liur ter infeksi yang keluar pada saat 

penderita batuk, bersin atau melalui kontak dengan sekresi (Ludah, air liur, 

ingus).Penyakit infuenza ispa masih merupakan penyakit utama penyebab kematian 

bayi dan balita dari beberapa hasil SKRT (survey kesehatan rumah tangga). Di 

Kecamatan Polanharjo terletak pada 1100 39’48’’  Bujur Timur dan  7035’45’’ 

Lintang Selatan. Luas wilayah dikecamatan polanharjo 2,384,84 ha yang sebagian 

besar lahan dipakai untuk pertanian. Kepadatan penduduk di Kecamatn Polanharjo, 

tercatat 42, 783 jiwa per km2.  

Rumusan masalah dari pinelitian ini yaitu :  

1. Bagaimana pola persebaran penyakit influenza di Desa Glagahwangi, Kahuman, 

Polan, Karanglo? 

2. Faktor apa yang mempengaruhi persebaran penyakit influenza di Desa 

Glagahwangi, Kahuman, Polan, Karanglo? 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengkaji pola persebaran penyakit influenza di Desa Glagahwangi, Kahuman, 

Polan, Karanglo? 

2. Mengkaji faktor yang mempengaruhi persebaran penyakit infulenza di Desa 

Glagahwangi, Kahuman, Polan, Karanglo? 
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2. METODE  

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode survey, untuk penentuan 

daerah peneliti menggunakan purposive sampling yaitu berdasarkan kriteria tertentu. 

Pengambilan sampel penelitian menggunakan metode sensus yang diinformasinya 

dikumpulkan dari seluruh populasi. Data yang digunakan dalam data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh 

dari instansi terkait, data primer diperoleh langsung dari lapangan dengan melakukan 

wawancara. Analisis penelitian ini menggunakan analisis tetangga terdekat dan 

korelasi product moment. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

       Tabel 1 Hasil Perhitungan Analisis Tetangga Terdekat 

No Desa Skala T Keterangan 

1 Glagahwangi 0,5 Mengelompok 

2 Kapungan 0,15 Seragam 

3 Kahuman 0,9 Acak 

4 Ngaran 1,14 Seragam 

5 Borongan 0,75 Acak 

6 Nganjat 0,34 Acak 

7 Jimus 0,8 Acak 

8 Turus 1 Acak 

9 Polan 1,25 Seragam 

10 Karanglo 1,16 Seragam 

11 Ponggok 5,25 Seragam 

12 Wangen 1 Acak 

13 Keprabon 1,4 Seragam 

14 Kranggan 0,5 Mengelimpok 

15 Kebonharjo 0,8 Acak 

16 Janti 1,25 Seragam 

17 Sidowayah 0,7 Mengelompok 

18 Sidoharjo 0,6 Mengelompok 

 

Sumber : Hasil perhitungan analisis tetangga terdekat 
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 Pola persebaran penyakit influenza di Desa Glagahwangi adalah 

Mengelompok. Dikatakan pola persebaran mengelompok karena memiliki nilai T ≥ 

0,7 , Sehingga dianggap pola persebaran didesa Glagahwangi tersebut mengelompok. 

Berdasarkan faktor yang mempengaruhi persebaran penyakit influenza bahwa faktor 

perilaku (kebiasaan cuci tangan menggunakan sabun, jajan sembarangan, menutup 

mulut ketika bersin tidak menggunakan tangan, konsumsi makanan tidak sehat) 

memiliki nilai korelasi lainya yaitu korelasi dari masing-masing variabel adalah 73,86 

, dan 0,32  yang menurut teori dari Sugiono (2009) bahwa ingkat hubungan korelasi 

dengan persebaran penyakit influenza adalah sedang. Dilihat dari variabel yang 

digunakan bahwa pada persebaran seragam dipengaruhi oleh faktor perilaku 

penduduk. 

 Desa Kahuman merupakan salah satu daerah peneliti yang memiliki penderita 

penyakit influenza dibandingkan daerah lain. Kepadatan merupakan variabel yang 

memiliki bobot nilai tertinggi 73,86  yang berarti mempunyai hubungan yang sangat 

kuat terhadap persebaran penyakit influenza dibandingkan dengan variabel yang lain. 

Padatnya penduduk disuatu daerah kemungkinan berarti warga akan terkena penyakit 

influenza semakin besar. Hal ini terbukti bahwa daerah peneliti mempunyai penderita 

penyakit influenza paling banyak. Pola persebaran penyakit influenza didesa 

Kahuman adalah acak , dikatakan acak karena jarak rumah antara penderita satu 

dengan yang lain relatif sama dan memiliki nilaki persebaran tetangga terdekat 0,9. 

Karena variabel kepadatan penduduk memiliki nilai korelasi yang paling tinggi. 

Dengan jumlah kepadatan penduduk yang tinggi maka pola persebaran akan semakin 

seragam, sehingga persebaran penyakit influenza akan semakin cepat. 

 Pola persebaran penyakit influenza di desa Polanharjo memiliki persebaran 

seragam, karena dari hasil perhitungan menggunakan analisis tetangga terdekat 

bahwa nilai persebarannya 1,25 dengan memiliki pola persebaran seragam bahwa 

penyakit influenza didaerah peneliti sangat cepat. Tingginya kepadatan penduduk 

disuatu daerah menunjukkan bahwa adanya kecenderungan yang sama apabila 

kepadatan penduduk tinggi maka persebaran penyakit influenza juga tinggi. 

 Pola persebaran penyakit influenza di desa Karanglo memiliki pola persebaran 

seragam dengan nilai persebaran tetangga terdekat adalah T = 1,16 karena nilai T 

cenderung mendekati T ≥ 1,4 yang berarti pola persebaran dianggap seragam. 
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Dikatakan seragam karena jarak antara rumah dengan rumah lainnya relatif sama, 

sehingga memudahkan penularan penyakit influenza. 

 

Tabel 2 Perilaku (Kebiasaan Pengobatan, Kebiasaan Pencegahan, Kebiasaan Cuci 

Tangan Pakai Sabun, Kebiasaan Jajan Sembarangan, Kebiasaan Saat Bersin/ Batuk 

Tidak Menutup Mulut Dengan Tangan, Kebiasaan Minum Air Putih, Kebiasaan Mandi 

Air Hangat, Kebiasaan Konsumsi Makanan Sehat, Kebiasaan Istirahat, Kebiasaan 

Memeriksakan Diri Saat Terserang Influenza, Kebiasaan Menjaga Jarak Jika ada 

Keluarga Yang Teserang Influenza). 

Perilaku Jumlah Presentase (%) 

Sangat Baik 30 90,91 

Baik 3 9,09 

Buruk - - 

Jumlah 3 100 

Sumber : Data Primer 

 Hubungan perilaku dengan persebaran penyakit influenza didaerah peneliti di 

dominasi oleh perilaku respondenyang sangat baik. Untuk mengetahui faktor-faktor 

perilaku tersebut diperoleh melalui hasil wawancara langsung kepada responden yang 

salah satunya anggota keluarganya pernah menderita penyakit influenza. saat ini 

perilaku responden sudah sangat baik karena sudah sadar akan pentingnya hidup 

bersih dan mengetahui dampak-dampak dari penyakit influenza. Dari analisis 

korelasi dikeahui bahwa nilai r adalah 0,32  dengan demikian hubungan perilaku 

dengan persebaran penyakit influenza memiliki korelasi yang sedang artinya 

sebagian besar responden yaitu 90,91% atau 30 orang sudah sadar untuk mengetahui 

hidup bersih dan sehat. Sehingga setiap anggota keluarga menjadi sehat dan tidak 

mudah sakit dan semakin kecil kemungkinan terserang penyakit influenza.  

Tabel 3 Kepadatan Penduduk 

Desa Kepadatan Penduduk (jiwa/km²) Jumlah Penderita 

Glagahwangi 1.642 10 

Kahuman 1.200 13 

Polan 2.011 2 

Karanglo 1.872 8 

Sumber : Data Sekunder 
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 Kepadatan penduduk dapat dapat menyebabkan berbagai masalah yang 

berkaitan dengan kesehataan penduduk khususnya penyakit influenza. Karena 

sempitnya lahan di suatu daerah menyebabkan pembangunan permukiman rumah 

penduduk yang tidak mempertimbangkan faktor kenyamanan dan kesehatan didaerah 

tersebut. Daerah yang memilikikepadatan yang tinggi akan menimbulkan terjadinya 

penyebaran penyakit yang sangang banyak maka untuk pola persebaran penularan 

penyakit influenza semakin cepat. Untuk membuktikan apakah kepadatan penduduk 

mempengaruhi persebaran penyakit influenza , maka di lakukan dengan analisis 

menggunakan Product Moment yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

hubungan kepadatan penduduk dengan persebaran penyakit influenza. Dari hasil 

analisis korelasi diketahui bahwa nilai r adalah 73,86 , yang berarti memilik korelasi 

yang sangat kuat terhadap penyakit influenza. Artinya semakin tinggi kepadatan 

penduduk di daerah tersebut makan akan semakin kuat untuk penularannya penyakit 

influenza. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

1. Pola persebaran penyakit influenza di daearah peneliti membentuk pola 

persebaran mengelompok dan acak,seragam. Pola persebaran mengelompok  

terdapat di Desa Glagahwangi T =0,9,, dan Polan nemiliki kelompok seragam 

dengan nilai pola persebaran tetangga terdekat 1,25. Persebaran tersebut 

dipengaruhi oleh kepadatan penduduk. Sedangkan pola persebaran acak 

terdapat di Desa Kahuman dengan nilai persebaran tetangga terdekat (T) 0,5. 

Faktor yang mempengaruhi pola acak tersebut adalah perilaku. 

2. Faktor yang berpengaruh dan mempunyai hubungan yang sangat kuat 

terhadap terbentuknya pola persebaran influenza adalah kepadatan penduduk 

dengan nilai koefisien korelasi (r) paling tinggi yaitu 73,86 . Variabel yang 

mempunyai koefisien poling rendah adalah perilaku dengan r = 0,32 

4.2 Saran 

1. Meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit influenza pada daerah yang 

memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. 

2. Bagi pemerintah yang ada perlu adanya sosialisasi terhadap pencegahan 

penyakit influenza, tidak hanya bila terjadi wabah tetapi secara berkelanjutan 

untuk pemberantas penyakit influenza. 
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