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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Malaria merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit 

Genus Plasmodium yang ditularkan oleh nyamuk Anopheles. Infeksi malaria 

memberikan gejala berupa demam, menggigil, anemia, dan icterus 

(Harijanto, 2009). Malaria merupakan penyakit menular yang menyerang ke 

semua golongan umur, yaitu bayi, anak-anak, dan orang dewasa (Kemenkes, 

2010). Kegagalan individu dalam menjalani program pencegahan penyakit, 

sering digunakan untuk menjelaskan perubahan perilaku pencegahan suatu 

penyakit. Perilaku pencegahan dipengaruhi oleh kemungkinan aksi yang 

terdiri dari persepsi manfaat dan persepsi hambatan dibentuk melalui 

persepsi individual meliputi persepsi kerentanan dan persepsi kegawatan 

serta informasi (Gamelia et al., 2013). 

Kabupaten Banjarnegara merupakan salah satu daerah endemis 

malaria di Jawa Tengah, hampir 80% wilayahnya merupakan daerah 

endemis malaria. Angka kesakitan malaria pada tahun 2008 sebesar 0,21%, 

tahun 2009 dan 2010 meningkat menjadi sebesar 0,39% dan 0,83%. 

Persebaran kasus malaria di Kabupaten Banjarnegara tahun 2010 mencapai 

16 wilayah kecamatan, dengan jumlah kasus tertinggi di Kecamata 

Pagedongan yaitu 243 kasus. Namun seiring berjalannya waktu terjadi 

penurunan jumlah penderita malaria, tercatat pada tahun 2016 jumlah kasus 
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tertinggi di Kecamatan Banjarmangu I yaitu 123 kasus (Dinas Kesehatan 

Kabupaten Banjarnegara, 2016). 

Menurut WHO, pada tahun 2012 secara keseluruhan, diperkirakan 

ada 210 juta kasus malaria yang menyebabkan 630.000 kematian. Angka 

kematian akibat malaria di Indonesia cukup tinggi, mencapai 250 juta dan 

penyebab 1 juta kematian utamanya anak balita. Pada daerah yang terjangkit 

malaria, penyakit tersebut merupakan penyebab utama kematian anak balita 

dan penghambat pertumbuhan anak (Kemenkes, 2010).Dikatakan endemis 

tinggi bila API (Annual Parasite Incident) lebih besar dari 50 per 1.000 

penduduk. Endemis Sedang bila API berkisar antara 1 sampai kurang dari 

50 per 1.000 penduduk. Endemis rendah bila API 0 - 1 per 1.000 (Depkes, 

2010). 

Indikasi adanya proses penularan penyakit malaria yang ditandai 

dengan kecenderungan peningkatan kasus setiap tahunnya dipengaruhi 

beberapa hal diantaranya adanya vektor/tersangka dan tempat perindukan 

nyamuk. Dari hasil pengamatan petugas kesehatan setempat diketahui ada 

beberapa tempat perindukan nyamuk antara lain berupa genangan air payau 

(kolam, tambak), sawah, irigasi, rawa dan sebagainya. Kondisi tempat 

perindukan nyamuk yang bervariasi ini serta pembangunan yang tidak 

berwawasan kesehatan akan mempercepat terjadinya penularan. Meskipun 

belum pernah dilakukan studi tentang pegetahuan, sikap dan perilaku 

penduduk terhadap kejadian malaria, namun berdasarkan analisis sementara 

bahwa kebiasaan penduduk yang sering berada di luar rumah pada malam 



3 

 

 

 

hari, sering menginap di kebun pada malam hari atau sering melakukan 

aktivitas pada malam hari, merupakan salah satu faktor penunjang yang 

mempercepat penularan (Handayani et al., 2008). 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lesbatta 

(2008) menunjukkan bahwa pengetahuan dan sikap mempunyai hubungan 

yang signifikan terhadap kejadian malaria. Mengingat sikap masyarakat saat 

ini yang kurang memperhatikan kebersihan dan penataan lingkungan serta 

tempat tinggal. Peneliti ingin meneliti lebih lanjut tentang pengaruh serta 

hubungan sikap terhadap kejadian malaria di Kabupaten Pekalongan. 

Berdasarkan uraian data diatas, dapat dikatakan bahwa kejadian 

malaria di Kecamaran Banjarmangu terutama di wilayah kerja Puskesmas 

Banjarmangu 1 masih terbilang cukup tinggi. Belum pernah dilakukan 

penelitian tentang kejadian malaria di Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten 

Banjarnegara. Sehingga, perlu diadakan penelitian lebih lanjut hubungan 

sikap masyarakat dengan kejadian malaria diwilayah kerja Banjarmangu 1. 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu landasan untuk 

menambah pengetahuan masyarakat perihal apa saja yang memberi dampak 

timbulnya penyakit malaria. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : “Adakah hubungan sikap 

masyarakat dengan kejadian malaria di wilayah kerja Puskesmas 

Banjarmangu 1?” 
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1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan sikap masyarakat dengan kejadian 

malaria di wilayah kerja Puskesmas Banjarmangu 1 Banjarnegara. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1.3.2.1. Mengetahui sikap masyarakat yang berhubungan dengan 

kejadian malaria di wilayah kerja puskesmas Banjarmangu 

1 Banjarnegara 

1.3.2.2. Mengetahui kejadian malaria di wilayah kerja Puskesmas 

Banjarmangu 1 

1.3.2.3. Mengetahui faktor resiko sikap masyarakat dengan kejadian 

malaria di wilayah kerja Puskesmas Banjarmangu 1 

Banjarnegara. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber 

informasi tentang hubungan sikap dengan kejadian malaria di 

Kabupaten Banjarnegara untuk penelitian selanjutnya yang lebih luas 

dan lebih dalam, serta menambah khasanah ilmu pengetahuan. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Sebagai pengetahuan awal masyarakat mengenai sikap dapat 

mempengaruhi kejadian malaria. 


