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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar belakang 

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit menular 

yang menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia.Penyakit 

ini penyebaran nya semakin meluas dan sering menyerang pada anak anak. 

Banyak nya kasus DBD di Indonesia dikarenakan masih banyak daerah 

endemis yang merupakan sumber penyebaran penyakit ke wilayah lain pada 

umumnya. Peningkatan kasus DBD di suatu wilayah tersebut akan dapat 

menimbulkan kejadian luar biasa (KLB) (Widoyono,2011). Wilayah Kota 

Semarang telah ditetapkan menjadi wilayah endemis DBD.Berdasarkan data 

yang masuk kejadian tertinggi yaitu terjadi diwilayah kerja Puskesmas 

Rowosari Kecamatan Tembalang. Wilayah kerja Puskesmas Rowosari 

merupakan salah satu daerah di Kota Semarang yang memiliki tingkat 

kejadian DBD tertinggi dalam 3 tahun terakhir, dan selalu meningkat setiap 

tahun nya. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor prediktor, 

salah satu nya yaitu masih minimnya perilaku masyarakat akan Pemberantasan 

sarang nyamuk (PSN). Sikap dan pengetahuan akan PSN yang baik, akan 

berpengaruh pula dalam terwujudnya perilaku PSN yang baik pula.  

Tahun 2014, Di Indonesia terdapat 100.347 kasus dan 907 kematian 

akibat penyakit DBD. (IR=39,8 per 100.000 penduduk dan CFR= 0,9 %) 

(Kemenkes,2015). Sedangkan di Kota Semarang kasus DBD masih menjadi 

masalah kesehatan yang serius di beberapa wilayah kecamatan nya.Terutama 
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di wilayah kerja Puskesmas Rowosari. Tercatat pada Tahun 2015 pada 

wilayah kerja Puskesmas Rowosari terdapat kejadian DBD dengan Incidence 

rate 3,42 per 10.000 penduduk. Bulan Januari sampai april tahun 2016 

terdapat  30 kasus kejadian DBD di wilayah kerja Puskesmas Rowosari. 

Penelitian sebelumnya mengenai hubungan perilaku PSN dengan 

kejadian DBD di Kota Semarang yang dilakukan di wilayah kerja Puskesmas 

Tlogosari Wetan didapatkan hasil bahwa nilai Odds Ratio = 13,5. Memiliki 

Arti bahwa resiko untuk terkena penyakit Demam BerdarahDengue(DBD) 

adalah 13,5 kali lebih besar pada responden yang memiliki perilaku tentang 

PSN yang buruk dibanding dengan responden yang memiliki perilaku tentang 

PSN yang baik (Supriyanto,2011).  

Berdasarkan uraian data diatas, dapat dikatakan bahwa kejadian DBD di 

Kota Semarang terutama di wilayah kerja Puskesmas Rowosari masih 

terbilang tinggi. Meskipun telah dilakukan penelitian sebelumnya tentang 

kejadian DBD di Kota Semarang, namun penelitian hubungan perilaku 

Pemberantasan Sarang Nyamuk terhadap kejadian Demam Berdarah Dengue 

belum dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Rowosari. Sehingga, perlu 

diadakan penelitian lebih lanjut sebagai upaya penurunan angka kejadian DBD 

di Kota Semarang.Maka dari itu, Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti 

tertarik melakukan penelitian mengenai Hubungan Perilaku Pemberantasan 

Sarang Nyamuk terhadap kejadian Demam Berdarah Dengue pada masyarakat 

Puskesmas Rowosari. 
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1.2.Rumusan masalah 

Adakah hubungan perilaku pemberantasan sarang nyamuk dengan 

kejadian Demam Berdarah Dengue di wilayah kerja Puskesmas Rowosari ? 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan umum 

Mengetahui hubungan perilaku pemberantasan sarang nyamuk 

dengan kejadian Demam Berdarah Dengue pada masyarakat wilayah 

Puskesmas Rowosari. 

 

1.3.2. Tujuan khusus 

1.3.2.1. Mengetahui karakteristik responden terhadap perilaku PSN 

dengan kejadian DBD di Wilayah Kerja Puskesmas Rowosari 

(usia, pendapatan, pendidikan, pekerjaan). 

1.3.2.2. Mengetahui presentase perilaku baik dan perilaku buruk 

responden tentang PSN. 

1.3.2.3. Mengetahui besarnya faktor resiko perilaku pemberantasan 

sarang nyamuk terhadap kejadian DBD. 

 

1.4.Manfaat penelitian 

1.4.1 Manfaat teoritik 

Memberi masukan dan informasi baru untuk meningkatkan 

pengetahuan dan pengembangan penelitian bagi peneliti selanjutnya 

tentang hubungan perilaku pemberantasan sarang nyamuk terhadap 

kejadian Demam Berdarah Dengue pada masyarakat. 
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1.4.2 Manfaat praktis 

Memberi informasi kepada tenaga kesehatan untuk meningkatkan 

perilaku dan partisipasi masyarakat  dalam Pemberantasan Sarang 

Nyamuk (PSN) Aedes aegypti. Serta mengadakan penyuluhan sebagai 

salah satu strategi yang digunakan dalam rangka untuk menurunkan 

angka kejadian DBD di masyarakat. 


