
2 
 

 
 

perpindahan penduduk yang bekerja di bidang pertanian, perkebunan dan 

pertambangan.(Martens dan Hall, 2000). Kondisi sosial ekonomi 

masyarakat pedesaan berpengaruh pada budaya. Salah satunya adalah 

kebiasaan memelihara ternak di sekitar rumah. Kondisi ini berpengaruh 

terhadap populasi nyamuk vektor malaria. Keberadaan ternak besar seperti 

sapi dan kerbau dapat mengurangi jumlah gigitan nyamuk pada manusia 

apabila kandang hewan tersebut tidak menyatu dengan rumah tempat tinggal 

(Harijanto, 2000) 

Di Jawa Tengah kasus malaria tertinggi terjadi pada tahun 2012 

dengan angka kejadian mencapai 44% namun pada tahun 2013 terjadi 

penurunan angka kejadian dengan jumlah kejadian sebesar 42,83%, dan 

terjadi penurunan sebanyak 31,81%.pada tahun 2015 terjadi penurunan 

kembali angka kejadian malaria sebesar 14,80% (Dinkes, 2015). Penelitian 

lain yang dilakukan oleh Sari (2012) Usia penderita malaria adalah dari 54 

orang usia produktif (15-64 tahun) terdapat 94,40% dengan suspec malaria 

dan 5,60% positif malaria. Jenis kelamin penderita malaria adalah dari 42 

orang laki-laki terdapat 90,50% dengan suspec malaria dan 9,50% positif 

malaria. Pekerjaan penderita malaria adalah dari 25 orang yang belum 

bekerja terdapat 88,0% dengan kecurigaan malaria dan 12,0% positif 

malaria. Lingkungan penderita malaria adalah dari 40 orang dengan 

lingkungan yang tidak memenuhi syarat terdapat 87,50% dengan suspec 

malaria dan 12,5% positif malaria. 
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Di Jawa Tengah terdapat beberapa daerah yang masih endemis 

malaria, salah satunya adalah Kabupaten Banjarnegara. Berdasarkan data 

yang masuk kejadian tertinggi malaria terjadi di wilayah kerja Puskesmas 

Banjarmangu 1 Kecamatan Banjarmangu. Wilayah kerja Puskesmas 

Banjarmangu 1 merupakan salah satu daerah Kecamatan Banjarmangu 

Kabupaten Banjarnegara yang memiliki tingkat kejadian malaria tertinggi 

dalam beberapa tahun terakhir (Dinkes Banjarnegara, 2016). Kasus malaria 

di kabupaten Banjarnegara pada tahun 2010 tercatat sebanyak 804 kasus 

dengan nilai API sebesar 0,83 
0
/00, pada tahun 2011 jumlah kasuh malaria 

sebanyak 843 dengan nilai API sebesar 0,87 
0
/00, tahun 2012 jumlah kasus 

malaria sebesar 592 dengan nilai API 0,61 
0
/00, dan tahun 2013 sebesar 407 

dengan nilai API 0,42 
0
/00, sedangkan pada tahun 2014 sampai dengan bulan 

Mei sebesar 160 dengan API 0,16 
0
/00  ( Dinkes, 2014 )  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan  oleh  Bidjuni 

dkk.mengenai hubungan karakteristik dan perilaku masyarakat dengan 

kejadian malaria, maka dapat disimpulkan bahwa; Sebagian besar usia 

responden berada pada kategori Usia Produktif (64,5%), tingkat pendidikan 

responden berada pada kategori rendah yaitu tamat SD (56,5%), responden 

mempunyai pekerjaan tidak beresiko terjangkit malaria (54,8%), Sebagian 

besar responden mempunyai kebiasaan beraktifitas diluar rumah,tidak 

memakai kelambu saat tidur malam hari dan tidak memakai obat anti 

nyamuk pada saat tidur malam hari, sebagian besar masyarakat mengalami 

kejadian malaria jenis plasmodium vivax, tidak terdapat hubungan 
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karakteristik masyarakat dengan kejadian malaria, Dan terdapat hubungan 

perilaku masyarakat dengan kejadian malaria.(Bidjuni dkk., 2016) 

Berdasarkan uraian data diatas, dapat dikatakan bahwa kejadian 

malaria di Kecamatan 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 

karakteristik masyarakat dengan kejadian malaria. 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 latar belakang tersebut diatas, dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut “Adakah hubungan karakteristik masyarakat 

dengan kejadian penyakit malaria di wilayah Puskesmas Banjarmangu 1?” 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum  

Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara 

karakteristik masyarakat dengan angka kejadian penyakit malaria  

1.3.2 Tujuan Khusus  
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1. Untuk mengetahui jumlah kejadian Malaria di 

Banjarmangu 1 

2. Untuk mengetahui hubungan usia dengan kejadian malaria 

di Banjarmangu 1 

3. Untuk mengetahui hubungan pekerjaaan dengan kejadian 

malaria di Banjarmangu 1 

4. Untuk mengetahui hubungan tingkat pendidikan dengan 

kejadian malaria di Banjarmangu 1 

5. Untuk mengetahui hubungan pendapatan dengan kejadian 

malaria di Banjarmangu 1 

6. Untuk mengetahui karakteristik mana yang paling 

berhubungan dengan kejadian malaria di Banjarmangu 1 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1.4.1.1   Dapat dijadikan bahan evaluasi bagi petugas kesehatan dalam 

menjalankan perannya secara maksimal dan 

berkesinambungan dalam upaya penyuluhan untuk 

miningkatkan pengetahuan dan perilaku yang benar dalam 

pencegahan terjadinya penyakit malaria di Banjarnegara. 

1.4.1.2 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

tambahan bagi peneliti selanjutnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 



6 
 

 
 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan 

program kegiatan penyuluhan pencegahan penularan penyakit malaria. 


