
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang 

 Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit menular yang di 

sebabkan oleh virus dengue yang penyebarannya paling cepat di dunia (WHO, 2009). 

Penyakit DBD sampai saat ini masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat 

di Indonesia (Djunaedi, 2006). Tingginya angka kesakitan DBD menimbulkan Kejadian 

Luar Biasa (KLB) di beberapa Kabupaten/Kota khususnya Kabupaten Demak(Dinkes 

Prov.Jateng, 2015). Tingkat kebersihan lingkungan berperan penting dalam terjadinya 

kasus DBD setiap tahunnya, lingkungan yang banyak tempat perindukan bagi nyamuk 

betina seperti bejana yang berisi air bersih (bak mandi, kaleng bekas dan tempat 

penampungan air lainnya). Penyakit DBD sangat erat hubungannya dengan kondisi 

lingkungan dan perilaku hidup bersih (Kemenkes RI, 2015). Perilaku hidup bersih juga 

belum sepenuhnya disadari oleh warga Kecamatan Karang Tengahyang dapat 

meningkatkan kejadian penyakit DBD, sehingga menyebabkan tingginya angka 

endemisitas penyakit DBD di wilayah kerja Puskesmas Karang Tengah (Dinkes 

Kab.Demak, 2015).  

Provinsi Jawa Tengah sendiri masih memiliki permasalahan serius, Pada tahun 

2015 terbukti 35 kabupaten/kota dengan angka kesakitan/Incidence Rate (IR) DBD 

sebesar 47,9/100.000 penduduk dan angka kematian/Case Fatality Rate (CFR) sebesar 

1,6% Nilai tersebut lebih tinggi dari target nasional sebesar < 20/100.000 penduduk dan 

angka kematian DBD juga lebih tinggi dari target nasional < 1% (Dinkes Prov Jateng, 

2015). Menurut Dinas Kesehatan Demak, pada tahun 2015 terdapat kasus kasus DBD 

mencapai 1.009 kasusdengan jumlah kematian 25 orang CFR 2,47 dan IR : 86,76. Pada 



tahun 2013 di wilayah kerja Puskesmas Karang TengahKecamatan Karang Tengah 

Kabupaten Demak mempunyai kasus DBD tertinggi ke empat dari 27 Puskesmas di 

Kabupaten Demak dengan jumlah penderita mencapai 38 kasus dengan jumlah 

kematian mencapai 2 orang(IR: 58,75/100.000 penduduk dan CFR: 2,63%). Di 

kecamatan Karang Tengah terdapat 17 desa dan seluruh desa di kecamatan Karang 

Tengah endemis DBD, Tingginya angka endemisitas di wilayah kerja Puskesmas 

Karang Tengah juga dipengaruhi oleh daerah yang padat penduduk dimana Puskesmas 

Karang Tengah mempunyai wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi pertama di 

kabupaten Demak yakni mencapai 63.316 jiwa/km2, kepadatan vektor yang tinggi 

sebanyak 76,87% bangunan/rumah bebas jentik nyamuk di Demak dimana target 

Angka Bebas Jentik (ABJ) nasional adalah ≥95%; dan perilaku masyarakat dalam 

Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) yang belum optimal(Dinkes Kab. Demak, 

2015).  

Menurut Bidang Pencegahan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan 

Kabupaten Demak (2016), berbagai upaya pengendalian di Puskesmas Karang Tengah 

telah dilakukan seperti Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), 3M plus, fogging, 

abatisasi, dan penyebarluasan informasi mengenai pengendalian vektor. Akan tetapi 

hasil pencegahan belum seperti yang diharapkan. Hal ini di karenakan tingkat 

kebersihan lingkungan yang masih belum di sadari oleh masyarakat  Karang Tengah 

kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak, Berdasarkan Penelitian yang dilakukan 

oleh Saputro (2016) yang berjudul pengaruh antara kondisi lingkungan terhadap 

kejadian DBD didapatkan hasil penelitian bahwakondisi lingkungan rumah penderita 

DBD tidak memenuhi syarat baik berdasarkan keadaan rumah, tempat penampungan air 

maupun pengelolaan sampah. demikian, terdapat hubungan antara faktor lingkungan 

dengan kejadian DBD (p<0,03). Berdasarkan penelitian lainnya olehKusuma (2014) di 



wilayah kerja puskesmas Payangan Kota Banjar bandung, Desa Melinggah dengan 

pendekatancross sectionalmenunjukkan adanya hubungan antara pengetahuan dan 

sikap terhadap perilaku Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), dengan nilai 

signifikansip<0,0001. 

Berdasarkan masih tingginya angka kejadian DBD tersebut, peneliti tertarik 

mengkaji ulang untuk dilakukanpenelitian observasi analitik untuk mengetahui 

hubungantingkat kebersihan lingkungan dan perilaku pencegahandengan kejadian DBD 

di wilayah kerja Puskesmas Karang TengahKecamatan Karang Tengah Kabupaten 

Demak. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Seberapa besarkahhubungan tingkat kebersihan lingkungan dan perilaku 

pencegahan dengan kejadian Demam Berdarah Dengue (DBD) di wilayah kerja 

Puskesmas Karang Tengah? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan tingkat kebersihanlingkungandan perilaku 

pencegahan dengan kejadian Demam Berdarah Dengue di wilayah kerja 

Puskesmas Karang Tengah. 

1.3.2. Tujuan Khusus   

1. Mengetahui Karakteristik Masyarakat yang berhubungan dengan kejadian 

DBD di wilayah kerja Puskesmas Karang Tengah. 

2. Mengetahui angka kejadian DBD di wilayah kerja Puskesmas Karang 

Tengah. 



3. Mengetahui tingkat kebersihan lingkungan di wilayah kerja Puskesmas 

Karang Tengah.  

4. Mengetahui tingkat perilaku pencegahan dengan angka kejadian DBD di 

wilayah Puskesmas Karang Tengah. 

5. Mengetahui faktor resiko yang paling berhubungan dengan kejadian DBD 

di wilayah kerja Puskesmas Karang Tengah. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

 Diharapkan hasil penelitian dapat menjadi sumber informasi guna 

 pengembangan ilmu bidang kedokteran terkait pencegahan endemik DBD.  

1.4.2. Manfaat Praktis 

 Penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumber informasi tentang 

 hubungan antara tingkat kebersihanlingkungan dan perilaku 

pencegahandengan kejadian DBD pada masyarakat, dan bermanfaat dalam 

upaya pemberantasan dan pencegahan terhadap penyakit DBD. 
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