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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tahun 2012, WHO menyatakan dengue menempati posisi sebagai 

penyakit virus nyamuk yang paling penting di dunia. Penelitian tentang 

distribusi demam berdarah memperkirakan 3,9 miliar orang di 129 negara 

berisiko terinfeksi virus dengue dengan 70% beban aktual ada di Asia. 

Organisasi kesehatan dunia (World Health Organization) dalam laporan 

strateginya “WHO Global Strategy for Dengue Prevention and Control 2012-

2020” mengungkapkan bahwa penyakit dengue merupakan penyakit endemik 

di sebagian besar negara-negara di wilayah Asia Tenggara, termasuk 

Indonesia yang menjadi salah satu dari sepuluh negara dengan kasus dengue 

yang cukup tinggi (WHO, 2012). 

Secara global, jumlah kasus Demam Berdarah Dengue terus meningkat 

dengan sangat cepat. Kenaikan jumlah kasus DBD ini dikarenakan oleh 

climate change dan nyamuk Aedes Aegypti yang beradaptasi pada suhu dingin 

sehingga penyebarannya mulai memasuki wilayah Eropa. Jumlah kasus 

dengue yang dilaporkan ke World Health Organization ditunjukkan pada 

Gambar 1.1 yang menunjukkan kenaikan signifikan. Tahun 2000 ada 505.430 

kasus DBD di dunia, kemudian menjadi 2.400.138 pada tahun 2010 dan 

3.312.040 pada tahun 2015, yang berarti telah meningkat 15 kali lipat selama 

dua dekade terakhir. Jumlah kematian dari tahun 2000 hingga 2015 juga 

meningkat dari 960 menjadi 4.032. 

Indonesia yang termasuk dalam sepuluh negara dengan kasus dengue 

tertinggi mencatat bahwa kasus DBD berada di seluruh provinsi dan 398 

kabupaten/kota (dari total 514 kab/kota) di Indonesia. Kasus DBD di 

Indonesia menurut Kementerian Kesehatan pada Januari 2019 meningkat 121 

persen daripada tahun sebelumnya. Tahun 2018 kasus DBD di bulan Januari 

adalah 6.167 dan 43 meninggal dunia. Pada tahun 2019 di bulan Januari kasus 

DBD meningkat menjadi 13.683 kasus dan 132 meninggal dunia. Dilihat dari 
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grafik angka kesakitan demam berdarah dengue tahun 2010-2018 pada 

Gambar 1.2 menggambarkan kasus demam berdarah di Indonesia yang 

fluktuatif. Tren kasus demam berdarah yang fluktuatif dipengaruhi oleh 

kondisi cuaca dan pola puncak kasus DBD yang berbeda-beda di setiap 

daerah di Indonesia. 

 

 

Gambar 1.1 Jumlah Kasus Dengue yang Dilaporkan ke WHO 

(Sumber: WHO, 2020) 

 

 

Gambar 1.2 Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue Per 100.000 

Penduduk Tahun 2010-2018 

(Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2019) 

 

Tahun 2018 Case Fatality Rate atau CFR di Jawa Tengah adalah 0,93 

dari 1,00 sehingga Jawa Tengah berada diperingkat 12 dari 34 Provinsi 

dengan tingkat kematian akibat DBD. Kabupaten Boyolali sendiri merupakan 

salah satu daerah yang rawan Demam Berdarah di Jawa Tengah dikarenakan 
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tercatat 100 kasus DBD pada tahun 2017, 130 kasus pada 2018 dan 

meningkat hampir 3 kali lipat menjadi 433 kasus pada tahun 2019. 

Kecamatan Simo merupakan salah satu dari kecamatan di Kabupaten 

Boyolali yang memiliki kasus DBD yang tinggi dengan Incidence rate (IR) 

sebesar 42,9 per 100.000 penduduk pada tahun 2016 dan 26,12 per 100.000 

penduduk pada tahun 2017. Angka Incidence rate tersebut telah memenuhi 

target nasional yaitu di bawah 49 per 100.000 penduduk meskipun masih 

tergolong tinggi karena melebihi angka 20 per 100.000 penduduk. Jumlah 

kasus DBD di Kecamatan Simo pada tahun 2016 adalah 22 kasus, kemudian 

menurun menjadi 15 kasus pada tahun 2017 dan 2018 yang kemudian 

meningkat lagi menjadi 62 kasus pada tahun 2019.  

Kecamatan Simo yang terletak di sebelah selatan dari Kecamatan 

Karanggede dan Kecamatan Klego, Sebelah utara dari Kecamatan Sambi, 

Sebelah barat dari Kecamatan Nogosari, dan Sebelah Timur dari Kecamatan 

Susukan Kabupaten Semarang memiliki luas wilayah 48 Km² yang terdiri 

dari 13 desa dengan topografi yang beragam mulai dari dataran rendah hingga 

dataran tinggi. Variasi karakteristik lingkungan di Kecamatan Simo menjadi 

salah satu faktor penyebaran kasus DBD yang tidak merata, sehingga terdapat 

desa dengan kasus DBD tinggi dan desa tanpa kasus DBD. 

Perkembangan teknologi dalam bidang informasi geografis dapat 

dimanfaatkan dibanyak bidang, salah satunya dibidang kesehatan. Penyakit 

DBD merupakan salah satu penyakit berbasis lingkungan, sehingga 

pemodelan kasus DBD dengan menggunakan variabel lingkungan sebagai 

variabel prediktor sangat penting untuk dipertimbangkan. Sistem informasi 

geografis dapat digunakan dalam menganalisis penyebaran suatu penyakit 

berdasarkan beberapa faktor seperti ketinggian wilayah, suhu, curah hujan, 

kepadatan penduduk, dan lain-lain. Menurut Arrowiyah (2011), Informasi 

sebaran wilayah rawan DBD menurut tempat dan waktu diperlukan dalam 

menentukan wilayah prioritas pelaksanaan program antisipasi dan 

penanggulangan terhadap suatu penyakit. Pemodelan statistika spasial dengan 

menggunakan ArcGis dapat memudahan dalam menganalisis hubungan 
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faktor lingkungan dengan kasus DBD di Kecamatan Simo. Pemodelan 

ordinary least square atau OLS dan geographically weighted regression atau 

GWR adalah metode yang dapat digunakan dalam analisis regresi. OLS 

adalah metode yang paling umum dilakukan dalam berbagai bidang 

penelitian. Disisi lain, metode GWR yang merupakan pengembangan dari 

metode OLS memiliki keunggulan dalam meregresi berdasarkan lokasi 

pengamatan. Pemodelan dengan GWR menghasilkan nilai koefisien pada tiap 

lokasi berbeda-beda, sehingga bermanfaat untuk mengetahui faktor apakah 

yang paling berpengaruh pada setiap lokasi pengamatan. Berdasarkan hal-hal 

yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti mengambil judul “Analisis 

Spasial Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kecamatan Simo 

Kabupaten Boyolali”. 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana pola sebaran kasus DBD di Kecamatan Simo? 

2. Bagaimana hubungan faktor lingkungan terhadap kasus DBD di Kecamatan 

Simo? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis pola sebaran kasus DBD di Kecamatan Simo. 

2. Menganalisis hubungan faktor lingkungan terhadap kasus DBD di 

Kecamatan Simo. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Puskesmas Kecamatan Simo 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk Puskesmas 

Kecamatan Simo dalam mengambil kebijakan terkait strategi pengendalian 

penyakit DBD di Kecamatan Simo. 

2. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan menambah pengalaman, meningkatkan pengetahuan 

dan kemampuan berfikir kritis terutama dibidang analisis spasial dengan 

menggunkan SIG. 
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3. Bagi Universitas 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bahan penelitian untuk 

penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan meluas di masa yang akan 

datang. 

1.4 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

A. Demam Berdarah Dengue (DBD) 

Demam Berdarah Dengue atau DBD adalah penyakit menular yang 

infeksinya disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan 

nyamuk oleh vector pembawa virus dengue yaitu nyamuk Aedes Aegypti dan 

Aedes Albopictus. Nyamuk dari genus Aedes, terutama Aedes aegypti atau 

Aedes albopictus ini dapat muncul sepanjang tahun dan dapat menyerang 

seluruh kelompok umur (Kemenkes, 2018). Aedes  aegypti adalah spesies 

nyamuk tropis dan subtropis yang biasanya ditemukan antara lintang 35° LU 

dan 35° LS, distribusi nyamuk ini dibatasi oleh ketinggian 1000 mdpl, karena 

pada tempat yang tinggi dan suhu yang rendah perkembangbiakan nyamuk 

tidak sempurna (Fajriatin, 2014), tetapi nyamuk ini pernah ditemukan pada 

ketinggian 2200 di kolombia (WHO dan Depkes RI, 2003). 

Komponen terjadinya suatu penyakit diklasifikasikan berdasarkan 

karakteristik host, agent, dan environment (Gerstman, 2003) dan jika 

berdasarkan paradigma sehat oleh HI. Blum (1974) dalam Notoatmodjo (2007) 

ada 4 faktor yang berkontribusi pada status kesehatan yaitu genetik, perilaku, 

lingkungan, dan pelayanan kesehatan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

peningkatan dan penyebaran kasus DBD yaitu faktor host, lingkungan terdiri 

atas kondisi geografis (cuaca dan iklim) dan kondisi demografi (kepadatan 

penduduk, mobilitas, perilaku masyarakat, dan sosial ekonomi penduduk), dan 

agent (Ariati dan Athena, 2014). Penyebaran penyakit DBD biasanya terdapat 

di wilayah yang memiliki kasus DBD, hal ini ditunjukkan oleh penelitian Naim 

(2014) bahwa jarak rata-rata kasus dengan kasus DBD lainnya yaitu kurang 

dari 55 meter. Nyamuk Aedes Aegypti berkembangbiak optimum pada rata-rata 
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curah hujan lebih dari 500mm per tahun, suhu 20-30°C, dan kelembapan relatif 

60-80 persen (Purbowarsito, 2011). 

Virus dengue memiliki empat serotipe virus yaitu DEN-1, DEN-2, 

DEN-3, dan DEN-4 yang dapat dibedakan dengan metode serologi. Ketika 

seseorang telah terinfeksi oleh salah satu dari serotipe dari virus dengue maka 

akan menghasilkan imunitas pada serotipe tersebut, namun tidak pada serotipe 

yang lain, sehingga orang yang sama bisa terkena virus dengue lebih dari 

sekali. Setiap wilayah memiliki tipe serotipe DBD nya sendiri-sendiri yang 

dapat berbeda dengan wilayah lainnya. Sebagai contoh adalah penelitian yang 

dilakukan Prasetyowati dan Astuti (2010) menyatakan bahwa virus DEN-2 

adalah serotipe yang dominan di Jawa Barat (Fajriatin, 201). 

Naymuk yang terinfeksi virus dengue akan tetap terinfeksi selama 

hidupnya dan dapat menularkan virus ke individu rentan selama menggigit dan 

menghisap darah. Manusia adalah penjamu utama yang dikenai virus. Virus 

bersirkulasi dalam darah manusia yang terinfeksi pada kurang lebih waktu 

dimana dia mengalami demam, dan nyamuk yang tidak terinfeksi bisa 

mendapatkan virus apabila mereka menggigit individu saat keadaan viraemik. 

Virus kemudian berkembang di dalam nyamuk selama 8 sampai 10 hari, 

kemudian nyamuk dapat menularkan virus tersebut ke manusia lain dengan 

menggigit dan menghisap darahnya. Lamanya waktu yang diperlukan untuk 

inkubasi ekstrinsik ini tergantung pada kondisi lingkungan terutama suhu 

sekitar (WHO, 2004). 

Pejalanan riwayat penyakit DBD dapat dibagi menjadi beberapa fase 

yaitu, fase susebtibel (rentan), subklinis,  klinis, dan akhir. Fase susebtibel 

dimulai ketika nyamuk tidak infektif kemudian menjadi infektif karena 

menggigit manusia yang sakit atau dalam keadaan viremia (WHO, 2004). Fase 

subklinis dimulai ketika terpapar agent penyebab DBD yaitu ketika virus 

dengue masuk bersama air liur nyamuk ke dalam tubuh dan kemudian 

memperbanyak diri dan menginfeksi sel-sel darah putih dan kelenjar getah 

bening lalu masuk dalam sistem sirkulasi darah hingga timbulnya manifestasi 

klinis atau disebut masa inkubasi DBD. Fase ini belum menimbulkan gejala 
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klinis. Virus ini berada dalam darah hanya 3 hari sejak ditularkan oleh nyamuk 

(Lestari, 2007). Jumlah trombosit dalam tubuh pada tiga hari pertama tetap 

dalam keadaan normal ketika fase subklinis (Rena et al., 2009), tetapi 

kemudian tubuh akan membentuk antibodi dan kemudian terbentuk kompeks 

virus-antibodi dengan virus yang berfungsi sebagai antigennya. Kompleks 

antigen-antibodi ini akan melepas zat-zat yang merusak sel-sel pembuluh darah 

yang disebut sebagai proses autoimun. Proses autoimun menyebabkan 

permeabilitas kapiler meningkat yang salah satunya ditunjukkan dengan 

melebarnya pori-pori pembuluh darah kapiler dan dapat mengakibatkan 

bocornya sel-sel darah seperti trombosit dan eritrosit (Widoyono, 2008). 

Setelah fase inilah maka penyakit DBD akan memasuki fase klinis yang pada 

fase klinis ditemukan tanda-tanda dan gejala penyakit DBD secara klinis.  

Fase terakhir dari penyakit DBD adalah tahap pemulihan atau kematian 

jika tidak tertangani dengan baik. Tahap pemulihan bergantung pada penderita 

dalam melewati fase kritisnya. Tahap pemulihan dapat dilakukan dengan 

pemberian infus atau transfer trombosit. Ketika penderita dapat melewati masa 

kritisnya, maka pada hari keenam atau ketujuh penderita akan berangsur 

membaik dan kembali normal pada hari ketujuh atau kedelapan. Apabila 

penderita tidak dapat melewati masa kritisnya, maka akan menimbulkan 

kematian (Lestari, 2007). 

Teori klasik metode diagnosis membagi infeksi virus menjadi dua yaitu 

Dengue without symptoms and the symptomatic dengue (WHO, 1999). The 

symptomatic dengue atau Dengue dengan gejala dibagi menjadi 3 kelompok 

yaitu Demam dengue tanpa gejala spesifik, Demam dengue dengan demam 

ditambah 2 gejala spesifik yaitu pendarahan dan tanpa pendarahan, dan 

Demam dengue dengan atau tanpa shock syndrome (Nainggolan, 2007). 

B. Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Sistem informasi geografis (SIG) merupakan gabungan istilah dari tiga 

hal yaitu sistem, informasi, dan geografis. SIG adalah salah satu sistem 

informasi yang ditambah dengan unsur geografis. Istilah geografis merujuk 
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pada lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Menurut ESRI (1990) SIG adalah 

kumpulan yang terorganisasi dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, 

data geografi, dan personil yang dirancang secara efisien untuk memperoleh, 

menyimpan, meng-update, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan 

semua bentuk informasi yang bereferensi geografis. SIG juga dapat diartikan 

berdasarkan fungsi atau kemampuannya, sebagaimana menurut Aronoff dalam 

Prahasta (2002) SIG yaitu sistem yang berbasis komputer yang memiliki empat 

kemampuan untuk menangani data spasial. Empat kemampuan itu terdiri dari 

pemasukan, pengolahan (penyimpanan, pengaktifan kembali), manipulasi dan 

analisis, dan  keluaran atau output, serta menurut Aronoff dalam Prahasta 

(2002) SIG digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi-

informasi geografis. Analisis mendasar dari GIS dibagi menjadi empat (Cholid, 

2009) yaitu: 

1. Reclassification operation yaitu merubah informasi atribut yang 

berhubungan menjadi dalam beberapa klasifikasi. Misalnya peta 

kepadatan penduduk dapat diklasifikasikan menjadi “daerah padat” 

atau “kurang padat”. Ini dapat dianggap sebuah “pewarnaan” 

sederhana atas objek analisis. 

2. Overlay operation yaitu mengkombinasikan dua atau lebih peta dan 

hasilnya merupakan delienasi dari boundaries baru. 

3. Distance and connectivity measurement yaitu pengukuran sederhana 

dari jarak antar titik dan operasi yang lebih kompleks seperti 

pembentukan zona. 

4. Neighbourhood characterization yaitu pemberian nilai pada lokasi 

sesuai dengan karakteristik dari region di sekitarnya. Operasi yang 

dilakukan bisa berbentuk penjumlahan atau rata-rata dari variabel 

termasuk penghalusan dan perluasan boundaries. 

C. Analisis Spasial 

Definisi analisis spasial menurut Sadahiro (2006) merupakan 

sekumpulan metoda untuk menemukan dan menggambarkan tingkatan atau 
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pola dari sebuah fenomena spasial, sehingga dapat dimengerti dengan lebih 

baik. Dengan melakukan analisis spasial, diharapkan muncul informasi baru 

yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dibidang yang 

dikaji. Metoda yang digunakan sangat bervariasi, mulai observasi visual 

sampai ke pemanfaatan matematika atau statistika terapan. Analisis spasial 

memiliki hubungan dengan statistik dan ciri khusus dibandingkan analisis 

lainnya yaitu berupa lokasi di mana peristiwa terjadi. 

Ciri khusus analisis spasial tersebut disampaikan oleh Pina et al. (2010) 

yaitu, Analisis spasial adalah istilah luas yang terdiri dari metode statistik 

spasial dan non statistik, dan dimulai dengan penerapan teknik eksplorasi untuk 

mencari deskripsi data yang baik (seperti analisis biasa). Deskripsi data ini 

membantu mendefinisikan hipotesis serta pilihan modelnya yang sesuai. 

Karakteristik utama dari analisis statistik spasial, dibandingkan dengan model 

statistik tradisional adalah tempat di mana peristiwa terjadi yang secara 

eskplisit disajikan dalam analisis. Yunus (2010) mengemukakan bahwa 

Pendekatan keruangan atau pendekatan spasial memiliki 9 tema analisis yang 

dikembangkan dalam disiplin geografi, yaitu: 

1. Spatial Pattern Analysis 

2. Spatial Structure Analysis 

3. Spatial Prosess Analysis 

4. Spatial Inter-action Analysis 

5. Spatial Association Analysis 

6. Spatial Organisation Analysis 

7. Spatial Tendency Analysis 

8. Spatial Comparison Analysis 

9. Spatial Synergism Analysis 

Analisis spasial dalam bidang kesehatan diketahui dari penjelasan 

Cromley dan Mc. Lafferty (2002) dalam Achmadi (2012) bahwa Analisis 

spasial merupakan kemampuan umum untuk menyusun atau mengolah data 

spasial ke dalam berbagai bentuk yang berbeda sedemikian rupa sehingga 
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mampu menambah atau memberikan arti baru atau arti tambahan. Analisis 

spasial dapat digunakan untuk melakukan analisis persebaran faktor risiko 

yang ditularkan oleh binatang nyamuk vektor. Achmadi (2012) menjelaskan 

bahwa Analisis spasial merupakan salah satu metodologi manajemen penyakit 

berbasis wilayah, merupakan suatu analisis dan uraian tentang data penyakit 

secara geografi berkenaan dengan distribusi kependudukan, persebaran faktor 

risiko lingkungan, ekosistem, sosial ekonomi, serta analisis hubungan antar 

variabel tersebut. Pemanfaatan analisis spasial pada bidang kesehatan dan 

lingkungan serta menganalisis upaya untuk penanganannya. 

D.  Analisis Pola Spasial dengan Nearest Neighbor Analysis 

Pola atau Pattern dalam kamus Bahasa Inggris The Webster’s Third 

New International Dictionary tahun 1966 berbunyi “... The word pattern can 

be defined as a typical distribution of objects (can be points, lines, or areas), a 

given or detectable organization of spatial unis ...” yang  jika diartikan adalah 

distribusi dari suatu objek (dapat berupa titik-titik, garis-garis, atau area-area) 

yang dapat diidentifikasi dari permukaan bumi tertentu. Kata pattern atau pola 

jika digabungkan dengan kata ruang akan menjadi pola keruangan atau spatial 

pattern. Spatial pattern adalah kekhasan sebaran keruangan (special spatial 

distribution) gejala geosfer di permukaan bumi. Gejala keruangan terdiri dari 

elemen-elemen pembentuk ruang yang dapat diabstraksikan menjadi bentuk 

titik, garis, dan area sehingga pola keruangan selalu berkisar pada kekhasan 

sebaran titik-titik, garis-garis, atau area-area itu sendiri (Webster, 1966; 

Coffey, 1981; Yunus, 2001). Lee dan Wong (2001) mengemukakan bahwa 

Spatial pattern analysis atau analisis pola spasial adalah analisis titik-titik yang 

menunjukkan penempatan atau susunan benda-benda di muka bumi. Analisis 

pola spasial menjelaskan bagaimana fenomena geografis terdistribusi dan 

bagaimana perbandingan dengan fenomena-fenomena lainnya. 

Salah satu dari analisis pola spasial adalah analisis tentangga terdekat 

atau Nearest Neighbor Analysis yaitu sebuah analisa untuk menentukan suatu 

pola berdasarkan jarak antar titik-titik variabel. Hagget dalam Ritohardoyo 
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(2000) menjelaskan bahwa salah satu cara untuk mengukur pola distribusi 

spasial dapat dilakukan dengan metode analisis tetangga terdekat, yaitu dengan 

menghitung besarnya parameter tetangga terdekat atau T. Rumus parameter 

tetangga terdekat menurut Bintarto dan Hadisumarno (1990) yaitu: 

T =
𝐽𝑢

𝐽ℎ
              (1) 

keterangan: 

T  : Indeks kumulatif persebaran tetangga terdekat 

Ju  : Jarak rata-rata yang diukur antara satu titik dengan titik 

tetangga terdekat 

Jh : Jarak rata-rata yang diperoleh andaikan semua titik mempunyai 

pola acak 

 

Jh =
1

2√p
           (2) 

 

P : Kepadatan titik dalam kilometer persegi (jumlah titik (N) 

dibagi luas wilayah (A) 

 

Jarak yang dimaksud pada rumus di atas adalah jarak pada peta. Jarak yang 

diukur dari objek (titik) ke objek (titik) terdekat dapat berasal dari variabel 

yang sama ataupun variabel yang berbeda. Hasil dari rumus di atas yaitu nilai T 

akan menjadi dasar dalam penentuan pola pada klasifikasi pola sebaran. 

Klasifikasi pola sebaran dalam Metode Analisis Geografi oleh Hagget dalam 

Ritohardoyo (2000) yaitu: 

Jika T = 0 - 0,7 maka pola sebaran mengelompok 

Jika T = 0,71 - 1,4  maka pola sebaran random atau acak 

Jika T = 1,41 – 2,15  maka pola sebaran seragam 

Pola persebaran digambarkan sebagaimana Gambar 1.3 di bawah ini: 
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Gambar 1.3 Nearest Neighbor Analysis 

(Sumber: Hagget dalam Ritohardoyo, 2000) 

 

Proses olah data dengan metode Nearest Neighbor Analysis ini dilakukan 

dengan menggunakan Analysis Tools Average Nearest Neighbor yang 

kemudian menghasilkan output berupa data statistik. 

Data spasial menghasilkan pola distribusi spasial yang terbagi menjadi 

tiga (Briggs, 2007) yaitu: 

1. Mengelompok (Clustered) yaitu beberapa titik terkonsentrasi 

berdekatan satu sama lain dan ada area besar yang berisi 

sedikit titik yang sepertinya ada jarak yang tidak bermakna. 

2. Menyebar (Dispersed) yaitu beberapa titik berjauhan satu sama 

lain atau secara jarak tidak dekat secara bermakna. 

3. Acak (Random) yaitu titik-titik muncul pada lokasi yang acak 

dan posisi satu titik dengan titik lainnya tidak saling terkait. 

Pola distribusi spasial berkaitan dengan ungkapan Tobler (1970) yaitu the First 

Law of Geography yang berbunyi “Everything is related to everything else, but 

near things are more related than distant things”, yang jika diartikan adalah 

“Segala sesuatu terkait dengan segala sesuatu yang lain, tetapi hal yang dekat 

lebih terkait daripada hal yang jauh”, sehingga The First Law of Geography ini 

mendukung pernyataan mengenai penyebaran penyakit DBD yang 

diperkirakan dipengaruhi oleh penyakit DBD di daerah lain yang berdekatan. 

E. Penginderaan Jauh untuk Land Surface Temperature (LST) 

Penginderaan jauh atau dalam bahasa inggris adalah remote sensing 

adalah ilmu atau seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau 

gejala dengan cara menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat 

tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, ataupun fenomena yang akan 
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dikaji (Lillesand & Kiefer, 1987). Alat yang dimaksud pada pengertian di atas 

adalah alat penginderaan atau sensor yang biasanya dibawa oleh wahan berupa 

pesawat, balon udara, satelit, atau jenis wahana lainnya (Sutanto, 1987). Hasil 

dari perekaman oleh wahana tersebut kemudian dikenal sebagai data 

penginderaan jauh. Informasi yang diperoleh dengan penginderaan jauh 

berbentuk radiasi elektromagnetik yang dipantulkan dari permukaan bumi. 

Penginderaan jauh terdiri dari tiga komponen utama yaitu obyek yang direkam, 

sensor yang dipasang pada wahana, dan interaksi gelombang elektromagnetik 

yang dipantulkan oleh permukaan bumi. 

Salah satu data penginderaan jauh ada citra satelit. Citra landsat 

merupakan data penginderaan jauh yang diperoleh dari perekaman satelit 

landsat yang kemudian dapat diunduh melalui United States Geological Survei 

atau disingkat dengan USGS. Citra landsat merupakan salah satu data 

penginderaan jauh yang dapat digunakan untuk studi lingkungan dan biasanya 

digunakan untuk memantau suhu permukaan dengan memanfaatkan sensor 

termal yang terekam pada band 10 dan band 11. Pengumpulan data suhu 

permukaan akan jauh lebih mudah jika menggunakan data penginderaan jauh, 

diantara kelebihannya adalah ruang lingkup yang diamati cukup luas dan 

daerah yang sulit dijangkau serta keefektifan waktu (Guntara, 2015). 

Menurut Darlin et. al. (2018) Suhu permukaan atau LST merupakan 

suhu terluar dari permukaan suatu objek. Suhu permukaan dapat diamati 

melalui teknologi penginderaan jauh dengan menggunakan citra satelit yang 

memiliki sensor thermal seprti citra landsat 5 dan landsat 8. LST pada citra 

tidak didapat secara instan setelah didownload, tetapi harus diproses dengan 

beberapa tahapan. Al Mukmin et.al. (2016) mengatakan bahwa data citra satelit 

ketika baru di download masih berbentuk digital number, sehingga harus 

dikonversi terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai suhu permukaan yang 

sebenarnya. 
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F. Analisis Spasial dengan Geographically Weighted Regression (GWR) 

Geographically Wighted Regression atau GWR merupakan salah satu 

metode dari statistika spasial. Statistika spasial adalah segala teknik analisis 

untuk mengukur distribusi suatu kejadian berdasarkan keruangan. Keruangan 

yang dimaksud adalah variabel yang ada di permukaan bumi seperti kondisi 

geogarfis, topografi, perairan, dan lainnya (Scott, 2006). Statistika spasial 

digunakan untuk menganalisis data spasial yang bervariasi secara kewilayahan. 

Fenomena-fenomena yang termasuk data spasial dan dapat memiliki efek 

spasial diantaranya adalah penyebaran penyakit, penentuan harga jual rumah, 

pertanian, kedokteran, kriminalitas, kemiskinan, anak tidak sekolah, dan  

lainnya (Yasir, 2016). Efek spasial di sini berupa perbedaan pada karakteristik 

antar lokasi pengamatan, sehingga memungkinkan adanya variasi pengaruh 

variabel prediktor terhadap variabel respon pada setiap lokasi pengamatan. Hal 

ini disebut keragaman spasial atau heterogenitas spasial. 

Geographically Weighted Regression merupakan salah satu 

pengembangan dari model regresi linear klasik atau ordinary linear regression 

yang kemudian dikembangkan untuk memodelkan data dengan variabel respon 

yang mempertimbangkan aspek lokasi atau spasial. Nilai variabel respon atau 

variabel dependen (y) diprediksi dengan variabel-variabel prediktor atau 

variabel independen (x) yang masing-masing koefisien regresinya tergantung 

pada lokasi dimana data tersebut diambil. Umumnya GWR dikenal sebagai 

analisis yang bersifat lokal, sedangkan regresi merupakan contoh analisis yang 

bersifat global. Perbedaan analisis regresi dan GWR dapat dirumuskan seperti 

Tabel 1.1.  

Pendekatan yang digunakan dalam metode GWR adalah pendekatan 

titik. Setiap titik memiliki nilai parameter yang ditaksir pada setiap titik lokasi 

pengamatan, sehingga setiap titik pengamatan memiliki penaksiran parameter 

yang berbeda-beda. Penaksiran parameter diperoleh dengan menggunakan 

metode Weighted Least Square (WLS) yaitu dengan memberikan pembobotan 

yang berbeda pada setiap lokasi. Pemberian nilai pembobotan didasari oleh 

jarak antar lokasi pengamatan. Semakin dekat jarak antar titik pengamatan 
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maka semakin besar nilai pembobotnya. Pembobotan tersebut berupa matriks 

diagonal yang elemen-elemennya merupakan sebuah fungsi pembobotan dari 

setiap titik pengamatan. 

 

Tabel 1.1 Perbedaan Regresi Biasa dan GWR 

 Regresi Biasa GWR 

Nilai Parameter 
Sama untuk semua lokasi, 

tidak bisa dipetakan 

Berbeda untuk setiap 

lokasi, sehingga bisa 

dipetakan 

Nilai Statistik 
Tunggal (hanya satu) Banyak 

(sebanyak lokasi) 

GIS Faktor Lokasi 
Tidak ada, 

Tidak diperhatikan 

Ada, 

Diperhatikan 

Sumber: Lutfiani, 2017 

Salah satu fungsi pembobotan pada GWR yaitu dengan fungsi kernel. 

Terdapat dua jenis fungsi kernel dalam GWR, yaitu fungsi kernel tetap atau 

Fixed Kernel dan fungsi kernel adaptive atau Adaptive Kernel (Wheeler dan 

Antonio, 2010). Perbedaan dari kedua jenis fungsi kernel tersebut terdapat pada 

bandwidth. Fungsi kernel tetap memiliki bandwidth yang sama pada setiap titik 

pengamatan, sedangkan pada fungsi kernel adaptive memiliki bandwidth yang 

berbeda pada setiap titik pengamatan. 

Bandwidth adalah parameter dalam fungsi kernel yang nilainya tidak 

diketahui. Penaksiran terhadap nilai bandwidth dapat dilakukan dengan metode 

validasi silang atau cross validation (CV). Bandwidth dianalogikan sebagai 

sebuah radius pada suatu lingkaran dalam titik pengamatan, sehingga titik 

pengamatan lain yang berada dalam sebuah radius tersebut diangggap masih 

berpengaruh dalam membentuk parameter di titik pengamatan lingkaran 

tersebut. Jika titik-titik lokasi pengamatan tersebar secara padat disekitar lokasi 

pengamat ke-і maka bandwidth yang diperoleh relatif sempit. Sebaliknya jika 

titik-titik lokasi pengamatan memiliki jarak yang relatif jauh dari titik lokasi 

pengamat ke-і maka bandwidth yang diperoleh akan semakin luas (Dwinata, 

2012). 
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1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian sebelumnya yang relevan atau berhubungan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Analisis Spasial Kasus 

Demam Berdarah yaitu; Wahyuningsih (2014) yang berjudul “Analisis Spasial 

Kejadian Demam Berdarah Dengue di Wilayah Kerja Puskesmas Pengasinan 

Kota Bekasi tahun 2011-2013”. Penelitian Wahyuningsih ini bertujuan untuk 

mengetahui distribusi frekuensi kasus DBD berdasarkan host, kepadatan 

penduduk, dan penyelidikan epidemiologi, adapun metode yang digunakan 

adalah observasi dan plotting. Penelitian Arrowiyah (2011) berjudul “Spatial 

Pattern Analysis Kejadian Penyakit Demam Berdarah Dengue untuk Informasi 

Early Warning Bencana di Kota Surabaya” bertujuan untuk mendeskripsikan 

kasus DBD di Kota Surabaya dan membuat peta kerawanan sebaran DBD, 

adapun metode yang digunakan adalah pengukuran dependensi spasial 

menggunakan Indeks Moran’s dan Indeks Geary’s C. Penelitian Anggraeni 

(2016) berjudul “Analisis Persebaran Penyakit Demam Berdarah Dengue 

(DBD) di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Tahun 2013” bertujuan 

mengetahui faktor yang mempengaruhi kasus DBD, adapun metode yang 

digunakan adalah survei. 

Ketiga penelitian di atas memiliki satu kesamaan dengan penelitian ini 

yaitu menganalisis pola sebaran kasus DBD. Sedangkan untuk menganalisis 

faktor penyebab DBD, penelitian terdahulu di atas memiliki perbedaan metode 

analisis dengan penelitian ini. Penelitian Wahyunungsih (2014) menggunakan 

analisis univariat untuk menganalisis faktor umur, kepadatan penduduk, 

kepadatan jentik, dan penyelidikan epidemiologi serta fogging. Penelitian 

Arrowiyah (2011) menggunakan metode Indeks Moran’s I dan Indeks Geary’s 

C untuk menentukan wilayah rawan DBD, dan penelitian Anggraeni (2016) 

menggunakan metode korelasi product moment untuk faktor umur, perilaku, 

kondisi lingkungan, dan kepadatan penduduk. Sedangkan penelitian ini  

menggunakan metode GWR untuk faktor kepadatan penduduk, ketinggian 

tempat, dan suhu. Ringkasan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 

1.2 di bawah ini: 
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Tabel 1.2. Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

Nama 

Peneliti 
Judul Tujuan Metode Hasil 

Wahyuning

sih (2014) 

Analisis Spasial 

Kejadian Demam 

Berdarah Dengue 

di Wilayah Kerja 

Puskesmas 

Pengasinan Kota 

Bekasi tahun 

2011-2013 

1. Mengetahui distribusi spasial 

terhadap pola dan luas penyebaran 

kejadian DBD di wilayah kerja 

Puskesmas Pengasinan Kota Bekasi 

tanun 2011-2013. 

2. Mengetahui distribusi frekuensi 

kejadian DBD menurut kelompok 

umur dan jenis kelamin di wilayah 

kerja Puskesmas Pengasinan Kota 

Bekasi tahun 2011-2013. 

3. Mengetahui distribusi frekuensi 

kejadian DBD berdasarkan 

kepadatan penduduk dan kepadatan 

jentik vektor di wilayah kerja 

Puskesmas Pengasinan Kota Bekasi 

tahun 2011-2013. 

4.  Mengetahui distribusi frekuensi 

kejadian DBD berdasarkan 

penyelidikan epidemiologi DBD 

dan fogging fokus di wilayah kerja 

Puskesmas Pengasinan Kota Bekasi 

tahun 2011-2013. 

Menggunakan desain 

penelitian ecological study 

dengan populasi seluruh 

kejadian DBD di wilayah 

kerja Puskesmas Pengasinan 

Kota Bekasi dari tahun 2011-

2013. Instrument penelitian 

yang digunakan adalah tabel 

cek list data dan tabel 

observasi plotting kejadian 

DBD. Analisis data yang 

digunakan adalah analisis 

Nearest Neighbor dan analisis 

univariat. 

1. Pola penyebaran kejadian 

DBD menggelompok. 

2. Frekuensi kejadian DBD 

terbanyak pada tahun 2011-2012 

adalah perempuan dan kelompok 

umur 5-14 tahun, sedangkan pada 

tahun 2013 adalah laki-laki dan 

kelompok umur 15-24 tahun. 

3. Tahun 2011 dan 2013 

kejadian DBD paling tinggi di 

wilayah dengan kepadatan 

penduduk tertinggi dan kepadatan 

jentik vektor tinggi. Sedangkan 

pada tahun 2012, kejadian DBD 

paling tinggi terjadi di wilayah 

dengan kepadatan penduduk 

paling rendah dan kepadatan 

jentik vektor rendah. 

4. Tahun 2011-2013 Kejadian 

DBD paling banyak terdapat pada 

wilayah dengan penyelidikan 

epidemiologi DBD dan fogging 

paling tinggi.  

Arrowiyah 

(2011) 

Spatial Pattern 

Analysis Kejadian 

1. Mendeskripsikan kejadian 

penyakit DBD di Kota Surabaya. 

Data yang digunakan adalah 

data sekunder pada tahun 

1. Kejadian DBD di Kota 

Surabaya sebagaian besar terjadi 
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Penyakit Demam 

Berdarah Dengue 

untuk Informasi 

Early Warning 

Bencana di Kota 

Surabaya 

2. Menyusun peta kerawanan 

persebaran penyakit DBD di Kota 

Surabaya dengan menggunakan 

spatial pattern analysis 

2006-2009. Populasi yang 

digunakan ialah seluruh 

kejadian DBD di Kota 

Surabaya. Metode Analisis 

yang digunakan yaitu 

pengukuran dependensi 

spasial menggunakan Indeks 

Moran’s I dan Indeks Geary’s 

C 

pada musim hujan (Januari-Juni). 

Kejadian DBD yang tinggi berada 

di wilayah Surabaya Utara. 

2. Wilayah yang rawan 

penyebaran penyakit DBD 

terletak di Kecamatan Genteng, 

Tegalsari, dan Gubeng. 

Anggraeni 

(2016) 

Analisis 

Persebaran 

Penyakit Demam 

Berdarah Dengue 

(DBD) di 

Kecamatan 

Ngemplak 

Kabupaten 

Boyolali Tahun 

2013 

1. Menganalisis pola persebaran 

penyakit DBD di desa Ngargorejo, 

Sobokerto, Ngesrep, dan 

Donohudan. 

2. Menganalisis faktor yang 

mempengaruhi persebaran penyakit 

DBD di Desa Ngargorejo, 

Sobokerto, Ngesrep, dan 

Donohudan. 

Metode yang digunakan 

adalah metode survei dengan 

purposive sampling. Objek 

penelitian menggunakan 

seluruh populasi penderita 

penyakit DBD. Analisis yang 

digunakan adalah nearest 

neighbor dan analisis korelasi 

product moment 

1. Pola sebaran DBD di Desa 

Ngargorejo adalah mengelompok. 

Sedangkan di Desa Sobokerto, 

Ngesrep, dan Donohudan adalah 

seragam. 

2. Faktor yang mempengaruhi 

persebaran penyakit DBD adalah 

faktor perilaku, umur, dan kondisi 

lingkungan, dan kepadatan 

penduduk.  

Murnawi 

(2021) 

Analisis Spasial 

Penyakit Demam 

Berdarah Dengue 

(DBD) di 

Kecamatan Simo 

Kabupaten 

Boyolali 

1. Mengetahui pola sebaran kasus 

DBD di Kecamatan Simo. 

2. Mengetahui faktor fisik apa saja 

yang mempengaruhi kasus DBD di 

Kecamatan Simo. 

Metode pengumpulan data 

pada penelitian ini adalah 

metode survei dan sekunder. 

Metode analisis datanya 

dengan Nearest Neighbor dan 

GWR   
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1.6 Kerangka Penelitian 

Kerangka penelitian yang disajikan pada Gambar 1.4 menerangkan bahwa 

kasus DBD terjadi karena adanya interaksi antar faktor penyebab penyakit, yaitu 

host, agent, dan environment. Host adalah organisme berupa hewan atau manusia 

yang menjadi tempat prosesnya penyakit. Host dipengaruhi oleh dua faktor yaitu 

sifat biologis seperti umur, status gizi, jenis kelamin, dan sifat sosial seperti 

kebiasaan hidup. Agent adalah semua unsur hidup ataupun tidak hidup yang jika 

kontak dengan host yang rentan maka akan menimbulkan proses penyakit. 

Environment adalah semua yang mengelilingi host yang dapat memungkinkan 

penularan penyakit. 

Kerangka penelitian yang ditunjukkan pada Gambar 1.4 memperlihatkan 

bahwa faktor host yang berpengaruh pada kasus DBD adalah umur (dibawah 15 

tahun), status gizi atau status kesehatan, dan perilaku (3M, menguras, menutup, 

mendaur ulang). Faktor agent yang dimaksud pada kasus DBD adalah nyamuk 

Aedes Aegypti & Aedes Albopictus yang membawa virus dengue. Faktor 

Environment atau lingkungan yang dapat memungkinkan penularan penyakit 

terbagi menjadi dua yaitu deomgrafi dan geografis, faktor demografi adalah 

kepadataan penduduk dan faktor dari geografis yaitu ketinggian tempat dibawah 

1000 mdpl, suhu antara 20-30°C, dan curah hujan lebih dari 500 mm per tahun. 

Status host yang berumur dibawah 15 tahun, status kesehatan yang rentan, 

perilaku 3M yang tidak terlaksana dengan baik, dan lingkungan yang ideal untuk 

perkembangbiakan nyamuk Aedes akan berisiko pada seseorang untuk terkena 

penyakit DBD. 
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Gambar 1.4 Kerangka Penelitian 

1.7 Batasan Operasional 

Analisis menurut KBBI adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa 

untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya atau penguraian suatu pokok atas 

berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian 

untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. 

Analisis spasial merupakan sekumpulan metoda untuk menemukan dan 

menggambarkan tingkatan atau pola dari sebuah fenomena spasial, sehingga dapat 

dimengerti dengan lebih baik (Sadahiro, 2006). 

Kasus menurut KBBI adalah keadaan atau kondisi khusus yang 

berhubungan dengan seseorang atau suatu hal atau perkara. 

Environment Ketinggian 

Tempat 

Curah Hujan 

Suhu 

Demografi

s 

Geografis 

Kepadatan 

Penduduk 

Kasus DBD Agent 

Nyamuk Aedes 

Aegypti & Aedes 

Albopictus 

Host 

Umur 

Status Gizi 

Perilaku 
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Demam Berdarah Dengue atau DBD adalah penyakit menular yang 

infeksinya disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk 

oleh vector pembawa virus dengue yaitu nyamuk Aedes Aegypti dan Aedes 

Albopictus (Kemenkes, 2018).  
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