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Tahun 2015,  

XVII + 122 halaman + 29 tabel + 5 gambar + 12 lampiran 

 

Indonesia diperkirakan 6 juta orang terinfeksi filariasis dan 8.243 penderita 

klinis hingga pada tahun 2004. Kasus filariasis mengalami peningkatan 11.699 

penderita sampai 2008. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan kondisi 

fisik lingkungan dan perilaku masyarakat dengan kejadian filariasis di Kelurahan 

Padukuhan Kraton Kota Pekalongan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus kontrol. Populasi penelitian 

adalah seluruh penderita yang dinyatakan positif filariasis berdasarkan hasil survei 

darah jari pada tahun 2011-2013 yang tercatat di Puskesmas Dukuh Kota 

Pekalongan berjumlah 38 orang. Teknik yang digunakan dalam pengambilan 

sampel adalah simple random sampling. Sampel penelitian yaitu 28 kasus dan 28 

kontrol. Instrumen penelitian berupa kuesioner. 

Hasil penelitian didapatkan bahwa variabel yang berhubungan dengan 

kejadian filariaris adalah variabel keberadaan semak-semak (p-value = 0,023) dan 

variabel pemakaian kelambu saat tidur (p-value = 0,005), sedangkan variabel 

keberadaan genangan air (p-value = 0,193), variabel kondisi SPAL (p-value = 

0,705), variabel penggunaan kawat kasa pada ventilasi (p-value = 0,422), dan 

variabel menggantung pakaian (p-value = 0,098) tidak berhubungan dengan 

kejadian filariasis. 

Saran bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran kondisi lingkungan 

sekitar dan pencegahan filariasis. 
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Kepustakaan : 36 (1995-2013) 
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ABSTRACT 

 

Inna Ayunda Roziyah 

Relation of physical condition of the environment and people's behavior with 

the incidence of filariasis in the Padukuhan Kraton’s Village Pekalongan 

City in 2015, 

XVII + 122 pages + 29 tables + 5 images + 12 attachments 

 

In Indonesia, Approximately,  6 million people was infected with filariasis 

and 8.243 people, clinical until 2004. Filariasis cases had increased by 11. 699 

people to 2008. The purpose of this study was to determine the relationship of the 

physical condition of the environment and people's behavior with the incidence of 

filariasis in the Padukuhan Kraton’s Village, Pekalongan. 

This study used a case-control approach. The study population was all 

patients who tested positive for filariasis is based on the results of a survey finger 

blood in 2011-2013 recorded in Dukuh Clinic, Pekalongan that amounted to 38 

people. The techniques used in sampling was simple random sampling. The 

research sample of 28 cases and 28 controls. The research instrument in the form 

of a questionnaire. 

The results obtained that the variables that were associated with the 

incidence of filariaris is the variable presenced of bushes (p-value = 0,023.) and 

variable usaged netting during slept (p-value = 0.005), while variabel of 

existenced  puddles (p-value = 0,193.), variable conditions of waste water sewer 

(p-value = 0,705), variable used of wire gauze on vent (p-value = 0,422.), and 

variable hanged garments (p-value = 0,098.) was not related to the incidence of 

filariasis. 

Suggestions for communities to raise awareness of the condition of the 

environment and prevention of filariasis. 

 

Keyword : Filariasis, Environment, Behavior 

Literature : 36 (1995-2013) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar belakang 

Filariasis adalah suatu infeksi sistemik yang disebabkan oleh cacing 

filarial yang cacing dewasanya hidup dalam kelenjar limfe dan darah manusia, 

dan secara biologik ditularkan oleh serangga (nyamuk), penyakit ini bersifat 

menahun (kronis) dan apabila tidak mendapatkan pengobatan, maka akan 

menimbulkan cacat menetap berupa pembesaran kaki, pembesaran lengan, 

payudara, dan alat kelamin wanita maupun laik-laki. Penyakit ini disebabkan oleh 

3 spesies cacing filaria yaitu: Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, dan Brugia 

timori (Akhsin Zulkoni, 2011: 55).  

Penyakit filariasis, walaupun tidak tersebar diseluruh dunia, sangat utama 

terdistribusi merata di daerah tropis bersamaan dengan adanya jenis vektor 

penyakit. Diperkirakan 300 juta orang, terutama di India, Asia Tenggara, dan sub-

Sahara Afrika, hidup di daerah endemik filariasis limfatik, dengan kira-kira 130 

juta orang yang terinfeksi filariasis (G. Thomas Strickland, 2000: 744). 

Berdasarkan laporan sampai tahun 2009 dari kabupaten/kota, kasus kronis 

filariasis yang dilaporkan sebanyak 11.914 kasus. Filariasis dapat ditularkan oleh 

seluruh jenis spesies nyamuk. Di Indonesia diperkirakan terdapat lebih dari 23 

spesies vektor nyamuk penular filariasis yang terdiri dari genus Anopheles, Aedes, 

Culex, Mansonia, dan Armigeres (Kemenkes RI, 2010: 1). 

1 
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Di Indonesia diperkirakan 6 juta orang terinfeksi filariasis dan 8.243 

diantaranya klinis hingga pada tahun 2004. Kasus filariasis mengalami 

peningkatan 11.699 penderita sampai 2008 (Depkes RI, 2008: 1). Pada Tahun 

2010 di Jawa Tengah terdapat 451 penderita yang tersebar di 25 kabupaten/kota 

dan terdapat 2 kabupaten/kota yaitu Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan 

yang merupakan daerah endemis (Dinkes Provinsi Jateng, 2011). Tahun 2011, 

kasus filariasis sebanyak 537 penderita berupa 141 kasus baru, yang mana 125 

kasus ditemukan di Kota Pekalongan dan  sisanya masih tersebar di 8 

kabupaten/kota lain (Dinkes Provinsi Jateng, 2012). Sedangkan tahun 2012, 

jumlah kasus filariasis 565 penderita dengan 10 kasus baru di 8 kabupaten/kota 

(Dinkes Provinsi Jateng, 2013). 

Penyumbang kasus filariasis terbesar di Jawa Tengah yaitu dari Kota 

Pekalongan. Berdasarkan hasil dari survei darah jari (SDJ) yang dilakukan oleh 

Dinas Kesehatan, pada tahun 2010 ditemukan kasus filariasis di Kota Pekalongan 

berjumlah 63 penderita yang terdiri dari 55 kasus klinis dan 8 kasus kronis. Pada 

tahun 2011 jumlah kasus menjadi 117 penderita yang terdiri dari 110 kasus klinis 

dan 7 kasus kronis. Pada tahun 2012 jumlah kasus filariasis menjadi 66 penderita 

yang terdiri dari 59 kasus klinis dan 7 kasus kronis dan tahun 2013 7 kasus klinis 

(Dinkes Kota Pekalongan, 2013). Dari hasil survei darah jari (SDJ) tahun 2010, 

angka microfilaria rate-nya di Kelurahan Padukuhan Kraton sebanyak 3,39 %. 

Pada tahun 2011 di Kelurahan Padukuhan Kraton, ditemukan kasus filariasis  

sebanyak 21 penderita, tahun 2012 kasus baru berjumlah 10 penderita, dan pada 

tahun 2013 ditemukan kasus baru berjumlah 7 penderita. 
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Beberapa faktor yang dapat memicu timbulnya kejadian filariasis, 

diantaranya adalah faktor lingkungan dan perilaku masyarakat. Faktor lingkungan 

merupakan salah satu yang mempengaruhi kepadatan vektor filariasis. 

Lingkungan ideal bagi nyamuk dapat dijadikan tempat potensial untuk 

perkembangbiakan dan tempat istirahat nyamuk sehingga kepadatan nyamuk akan 

meningkat (Depkes RI, 2009). Kota Pekalongan merupakan daerah endemis 

filariasis, yang umumnya adalah daerah dataran rendah, terutama di pedesaan, 

pantai, persawahan, rawa-rawa dan hutan.   

Berdasarkan penelitian Windiastuti, dkk (2013) menyimpulkan bahwa 

Kota Pekalongan masih sangat potensial sebagai daerah penyebaran filariasis, dan 

membuktikan bahwa Cx.quinquefasciatus adalah vektor yang potensial untuk 

penularan filariasis di Kota Pekalongan. Beberapa faktor yang menjadi faktor 

risiko penularan filariasis dalam penelitiannya yaitu keberadaan breeding place 

(p= 0,006), keberadaan resting place (p= 0,025), kebiasaan keluar malam (p= 

0,010), dan kebiasaan tidak menggunakan anti nyamuk (p= 0,006).  

Lingkungan yang terdiri dari lingkungan fisik, biologik, dan sosial budaya 

secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kejadian filariasis. 

Lingkungan fisik misalnya, genangan air, semak-semak, dan lain sebagainya, 

sangat berkaitan dengan kehidupan vektor, tempat istirahat vektor, dan tempat 

perindukan vektor. Faktor-faktor lingkungan yang berperan dalam pertumbuhan 

vektor penyebab filariasis tersebut, perlu diamati dan pemutusan rantai penularan 

agar kejadian filariasis dapat berkurang dan angka insiden tidak terulang di 

kemudian hari. 
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Faktor lingkungan dapat menunjang kelangsungan hidup induk semang 

(host) dan vektor, merupakan hal yang sangat penting dalam epidemiologi 

filariasis. Vektor utama filariasis di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lain 

karena tergantung dengan kondisi lingkungan dan jenis cacing parasitnya. Seperti 

di Kota Pekalongan, Cx.quinquefasciatus merupakan vektor penular filariasis, 

karena Cx.quinquefasciatus ini menyukai tempat perindukan pada genangan air 

yang kotor dan memiliki aliran yang relatif statis (Depkes RI, 2006).  

Faktor perilaku masyarakat seperti menggunakan kelambu saat tidur, 

pemasangan kawat kasa pada ventilasi dan lain-lain juga dapat menjadi praktek 

pencegahan penularan filariasis, agar vektor filariasis yang berupa nyamuk tidak 

mudah menggigit manusia yang berada di dalam atau di luar rumah.  

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Aini Ulfana pada tahun 2009, 

didapatkan hasil bahwa terdapat dua faktor yang berhubungan dengan kejadian 

filariasis yaitu keberadaan semak-semak (p= 0,031) dan kebiasaan memakai 

kelambu pada saat tidur (p= 0,033). Sedangkan dalam penelitian Rahman (2006), 

faktor lingkungan memberikan konstribusi sebesar 8,909 kali dan menjadi salah 

satu faktor yang memegang peranan penting untuk terjadinya kejadian filariasis 

dengan tingkat kemaknaan p= 0,000. Oleh karena itu, faktor lingkungan dan faktor 

perilaku perlu diteliti lebih lanjut karena dari beberapa penelitian yang dilakukan 

sebelumnya, kedua faktor tersebut merupakan faktor yang berisiko dengan 

kejadian filariasis. 

Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 12 Februari 

2015 menunjukkan bahwa kondisi lingkungan di Kelurahan Padukuhan Kraton 
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masih kurang baik dan sering terjadi rob. Sebanyak 20 responden, didapatkan 

hasil bahwa 25% rumah warga terdapat semak-semak, 75% terdapat genangan air, 

80% di sekitar rumah responden terdapat SPAL  dan sebagian besar dengan 

kondisi terbuka, menggenang dan kotor, sehingga didapatkan keberadaan jentik 

nyamuk, sebanyak 10% ventilasi rumah warga dipasang kawat  kasa, 25% dari 

responden menggunakan kelambu saat tidur, 95% responden mempunyai 

kebiasaan menggantung pakaian. 

Hasil survei pendahuluan tersebut, penulisi ingin mengetahui lebih lanjut 

mengenai kondisi fisik lingkungan dan perilaku masyarakat yang berisiko dengan 

kejadian filariasis di Kelurahan Padukuhan Kraton Kota Pekalongan yang terdiri 

dari: keberadaan semak-semak, keberadaan genangan air, kondisi SPAL, 

pemakaian kelambu saat tidur, penggunaan kawat kasa pada ventilasi, dan 

kebiasaan menggantung pakaian. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Hubungan Kondisi Fisik Lingkungan dan Perilaku Masyarakat 

dengan Kejadian Filariasis di Kelurahan Padukuhan Kraton Kota Pekalongan”. 

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hibah bersaing yang 

berjudul “Program Aktif-Mandiri (Aksi Tindakan Filariasis Media Baca Hindari 

Filariasis) sebagai Penyempurnaan Akselerasi Eliminasi Filariasis dalam 

Menurunkan Mf-Rate Wilayah Endemis Filariasis di Kota Pekalongan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Rumusan Masalah Umum 

Berdasarkan uraian dalam  latar belakang dia atas, dapat disusun rumusan 

permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah, “Adakah hubungan 

kondisi fisik lingkungan dan perilaku masyarakat dengan kejadian filariasis di 

Kelurahan Padukuhan Kraton Kota Pekalongan?” 

1.2.2 Rumusan Masalah Khusus 

1. Adakah hubungan keberadaan semak-semak dengan kejadian filariasis di 

Kelurahan Padukuhan Kraton Kota Pekalongan? 

2. Adakah hubungan keberadaan genangan air dengan kejadian filariasis di 

Kelurahan Padukuhan Kraton Kota Pekalongan? 

3. Adakah hubungan kondisi SPAL dengan kejadian filariasis di Kelurahan 

Padukuhan Kraton Kota Pekalongan? 

4. Adakah hubungan penggunaan kawat kasa pada ventilasi dengan kejadian 

filariasis di Kelurahan Padukuhan Kraton Kota Pekalongan? 

5. Adakah hubungan pemakaian kelambu saat tidur dengan kejadian filariasis 

di Kelurahan Padukuhan Kraton Kota Pekalongan? 

6. Adakah hubungan kebiasaan menggantung pakaian dengan kejadian 

filariasis di Kelurahan Padukuhan Kraton Kota Pekalongan? 

 

 

 

 



7 
 

 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui kondisi fisik lingkungan dan perilaku masyrakat yang 

berhubungan dengan kejadian filariasis di Kelurahan Padukuhan Kraton 

Kota Pekalongan. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui hubungan keberadaan semak-semak dengan kejadian 

filariasis di Kelurahan Padukuhan Kraton Kota Pekalongan. 

2. Mengetahui hubungan keberadaan genangan air dengan kejadian 

filariasis di Kelurahan Padukuhan Kraton Kota Pekalongan. 

3. Mengetahui hubungan kondisi SPAL dengan kejadian filariasis di 

Kelurahan Padukuhan Kraton Kota Pekalongan. 

4. Mengetahui hubungan penggunaan kawat kasa pada ventilasi dengan 

kejadian filariasis di Kelurahan Padukuhan Kraton Kota Pekalongan. 

5. Mengetahui hubungan pemakaian kelambu saat tidur dengan kejadian 

filariasis di Kelurahan Padukuhan Kraton Kota Pekalongan. 

6. Mengetahui hubungan kebiasaan menggantung pakaian dengan 

kejadian filariasis di Kelurahan Padukuhan Kraton Kota Pekalongan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Instansi 

  Memberikan informasi bagi pemerintah tentang aspek-aspek yang perlu 

diperhatikan pada kondisi fisik lingkungan dan perilaku masyarakat yang 
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mempengaruhi kejadian filariasis, sehingga dapat dijadikan bahan dalam 

pengambilan kebijakan penanggulangan dan pemberantasan penyakit berbasis 

lingkungan khususnya filariasis. 

1.4.2 Bagi Masyarakat  

 

  Memberikan informasi tentang aspek-aspek yang perlu diperhatikan pada 

kondisi fisik lingkungan dan perilaku masyarakat yang dapat mempengaruhi 

kejadian filariasis, sehingga kejadian filariasis dapat berkurang  dengan 

mengendalikan faktor risiko agar angka insiden tidak terulang di kemudian hari. 

1.4.3 Bagi Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Unnes 

Sebagai wahana untuk memperkaya referensi di Jurusan Ilmu Kesehatan 

Masyarakat Universitas Negeri Semarang mengenai penyakit filariasis, sehingga 

dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan informasi tentang 

penyakit khususnya filariasis. 

1.4.4 Bagi Peneliti  

Peneliti dapat menerapkan ilmu dan teori yang sudah peneliti dapat 

tentang kondisi fisik lingkungan dan perilaku masyarakat yang berhubungan 

dengan kejadian diare melalui permasalahan langsung di lapangan. 

 

1.5 Keaslian Penelitian 

Keaslian penelitian ini merupakan matriks yang memuat tentang judul 

penelitian, nama peneliti, tahun dan tempat penelitian, rancangan penelitian, 

variabel yang diteliti, dan hasil penelitian (Tabel 1.1). 
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No Judul 

Penelitian 

Nama 

Peneliti 

Tahun dan 

Tempat 

Penelitian 

Rancangan 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1.  Faktor-faktor 

yang 

Berhubungan 

dengan 

Kejadian 

Penyakit 

Filariasis di 

Wilayah 

Kerja 

Puskesmas 

Ampibabo 

Kecamatan 

Ampibabo 

Kabupaten 

Parigi 

Mautong 

Sulawesi 

Tengah 

Rahman 2006 

Wilayah 

kerja 

puskesmas 

Ampibabo 

kecamatan 

Ampibabo 

Kabupaten 

Parigi 

Moutong 

Sulawesi 

Tengah 

Case 

Control 

Variabel 

terikat: 

kejadian 

penyakit 

filariasis 

Variabel 

bebas: 

lingkungan, 

perilaku, 

pengetahua

n. 

Faktor lingkungan 

merupakan salah 

satu faktor yang 

memegang 

peranan penting 

untuk terjadinya 

penyakit filariasis 

dengan tingkat 

kemaknaan p 

=0,000 dan hasil 

uji regresi logistik 

faktor lingkungan 

memberikan 

konstribusi sebesar 

8,909 kali untuk 

terjadinya kejadian 

filariasis.  

2.  Fakor-faktor 

Lingkungan 

dan Perilaku 

yang 

Berhubungan 

dengan 

Kejadian 

Filariasis di 

Kabupaten 

Bangka Barat 

Nasrin 2008 

Kabupaten 

Bangka 

Barat 

Case 

Control 

Variabel 

terikat: 

kejadian 

filariasis 

Variabel 

bebas: jenis 

pekerjaan, 

tingkat 

penghasilan

, 

keberadaan 

rawa, 

penggunaan 

anti 

nyamuk, 

pengetahua

n responden 

tentang 

gejala 

filariasis, 

pengetahua

n tentang 

penularan 

17 (tujuh belas) 

variabel yang 

dianalisis 

terdapat 7 

variabel yang 

terbukti 

berpengaruh 

terhadap 

kejadian  

yaitu : Jenis 

Pekerjaan 

Responden (OR 

= 3,695, CI 

95% = 1,128 – 

2,105), 

Tingkat 

Penghasilan 

Responden (OR 

= 4,200, CI 

95% =1,287 -

13,703), 

Keberadaan 

Rawa (OR = 
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No Judul 

Penelitian 

Nama 

Peneliti 

Tahun dan 

Tempat 

Penelitian 

Rancangan 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

filariasis, 

pengetahua

n tentang 

pencegahan 

filariasis. 

3,151, CI 95% 

= 1,061 – 

9,357), 

Penggunaan 

Anti Nyamuk 

(OR =5,063, CI 

95% = 1,255 - 

20,424), 

Pengetahuan 

Responden 

Tentang Gejala 

Filariasis (OR = 

4,259, 

CI 95% = 1,488 

– 12,192), 

Pengetahuan 

Responden 

Tentang 

Penularan 

Filariasis (OR 

=3,571, CI 95% 

=1,204 -10,596 

) dan 

Pengetahuan 

Responden 

Tentang 

Pencegahan 

Filariasis (OR = 

3,735, CI 95% 

=1,314 - 10,618 

). Penggunaan 

anti nyamuk 

merupakan 

faktor risiko 

yang paling 

dominan untuk 

terjadinya 

penularan 

filariasis. 

3.  Faktor Risiko 

Kejadian 

Filariasis di 

Kota 

Puji 

Utami 

2009 

Kota 

Pekalonga

n 

Case 

Control 

Variabel 

terikat: 

kejadian 

penyakit 

Variabel yang 

berhubungan 

dengan kejadian 

Filariasis adalah 
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No Judul 

Penelitian 

Nama 

Peneliti 

Tahun dan 

Tempat 

Penelitian 

Rancangan 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

Pekalongan  filariasis 

Variabel 

bebas: 

keberadaan 

selokan, 

keberadaan 

sawah/kebu

n 

keberadaan 

kandang 

ternak, 

keberadaan 

semak-

semak, 

keberadaan 

rawa/genan

gan air, 

keberadaan 

ventilasi/ka

wat kasa, 

keberadaan 

langit-langit 

rumah. 

variabel 

pemakaian obat 

nyamuk OR 

2,76 (95% CI 

1,239-6,152), 

kebiasaan di 

luar rumah pada 

malam hari OR 

3 (95% CI 

1,002-8,978).  

 

Beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya adalah sebagai berikut : 

1. Variabel bebas yang berbeda dengan penelitian terdahulu adalah kondisi 

SPAL dan kebiasaan menggantung pakaian.  

2. Tempat dan tahun penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Padukuhan 

Kraton Kota Pekalongan pada tahun 2015.  

3. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian analitik observasional dengan 

desain case control. 
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1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup pada penelitian ini adalah: 

1.6.1 Ruang Lingkup Tempat 

  Lokasi penelitian ini akan dilaksanankan di Kelurahan Padukuhan Kraton 

pada RW 12-15 Kota Pekalongan. 

1.6.2 Ruang Lingkup Waktu  

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Februari-Agustus 2015. 

1.6.3 Ruang Lingkup Keilmuan 

  Penelitian ini merupakan bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat. Fokusnya 

untuk mengetahui faktor-faktor lingkungan dan faktor perilaku apa saja yang 

berkaitan dengan kejadian filariasis di Kelurahan Padukuhan Kraton Kota 

Pekalongan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Filariasis 

2.1.1.1 Definisi Filariasis 

Menurut Akhsin Zulkoni (2011: 55), filariasis adalah suatu infeksi 

sistemik yang disebabkan oleh cacing filarial yang cacing dewasanya hidup dalam 

kelenjar limfe dan darah manusia, ditularkan oleh serangga (nyamuk) secara 

biologik, penyakit ini bersifat menahun (kronis) dan bila tidak mendapatkan 

pengobatan akan menimbulkan cacat menetap berupa pembesaran kaki (disebut 

elephantiasis/kaki gajah), pembesaran lengan, payudara dan alat kelamin wanita 

maupun laki-laki. 

Menurut Widoyono (2005: 139), filariasis adalah penyakit yang 

disebabkan oleh infeksi parasit nematode yang tersebar di Indonesia. Walaupun 

penyakit ini jarang menyebabkan kematian, tetapi dapat menurunkan 

produktivitas penderitanya karena timbulnya gangguan fisik. Penyakit ini jarang 

terjadi pada anak karena manifestasi klinisnya timbul bertahun-tahun setelah 

infeksi. Gejala pembengkakan kaki muncul karena sumbatan mikrofilaria pada 

pembuluh limfe yang biasanya terjadi pada usia di atas 30 tahun setelah terpapar 

parasit selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, filariasis sering juga disebut 

penyakit kaki gajah. Akibat paling fatal bagi penderita adalah kecacatan permanen 

yang sangat mengganggu produktivitas. 
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2.1.1.2 Epidemiologi Filariasis 

Menurut Widoyono (2005: 139), epidemiologi filariasis yaitu tersebar di 

daerah-daerah endemik, 80% penduduk bisa mengalami infeksi tetapi hanya 

sekitar 10-20% populasi yang menunjukkan gejala klinis. Infeksi parasit ini 

tersebar di daerah tropis dan subtropis seperti Afrika, Asia, Pasifik Selatan, dan 

Amerika Selatan. Telah diketahui lebih dari 200 spesies filarial, dari 200 spesies 

tersebut hanya sedikit yang menyerang manusia. Masyarakat yang berisiko 

terserang adalah mereka yang bekerja pada daerah yang terkena paparan menahun 

oleh nyamuk yang mengandung larva. Di seluruh dunia, angka perkiraan infeksi 

filaria mencapai 250 juta orang. Di Asia, filarial endemik terjadi di Indonesia, 

Myanmar, India, dan Sri Lanka. 

Berdasarkan  Inge Sutanto, dkk (2008: 40), di Indonesia filariasis tersebar 

luas, daerah endemi terdapat di banyak pulau di seluruh Nusantara, seperti di 

Sumatera dan sekitarnya, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku, dan Irian 

Jaya. Masih banyak daerah yang belum diselidiki. Di Indonesia filariasis lebih 

banyak ditemukan di daerah pedesaan. Di daerah kota hanya W. bancrofti yang 

telah ditemukan, seperti di kota Jakarta, Tangerang, Pekalongan dan Semarang 

dan mungkin di beberapa kota lainnya. 

2.1.1.3 Etiologi atau Penyebab Filariasis 

Menurut Akhsin Zulkoni (2011: 56), penyakit ini disebabkan oleh 3 

spesies cacing filarial yaitu: Wuchereria bancrofti, Brugia Malayi, dan Brugia 

timori. Cacing ini menyerupai benang dan hidup dalam tubuh manusia terutama 

dalam kelenjar getah bening dan darah. Cacing dapat hidup dalam kelenjar getah 
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bening manusia selama 4 – 6 tahun dan dalam tubuh manusia cacing dewasa 

betina menghasilkan jutaan anak cacing/larva (disebut microfilaria). Larva filarial 

memiliki perilaku yang spesifik yaitu pada siang hari larva filarial berada di paru-

paru atau pembuluh darah besar sedangkan pada malam hari larva ini berpindah 

ke pembuluh darah arteri atas atau vena perifer dekat kulit. 

 

Gambar 2.1 Tiga Spesies Cacing Filaria 

(Sumber: Ditjen PP & PL Depkes RI, 2009) 

Anak cacing (mikrofilaria) muncul di peredaran darah enam bulan sampai 

satu tahun kemudian dan dapat bertahan hidup hingga 5 -10 tahun. Pada 

Wuchereria bancrofti, mikrofilaria berukuran 250 – 300 mikron, sedangkan pada 

Brugia malayi dan Brugia timori, mikrofilaria berukuran 177 – 230 mikron. 

2.1.1.4 Vektor Filariasis 

Menurut Akhsin Zulkoni (2011: 58), banyak spesies nyamuk yang 

berperan sebagai vektor filariasis filariasis, tergantung pada jenis cacing 

filarianya. Di Indonesia ada 23 spesies nyamuk yang diketahui bertindak sebagai 

vektor dari genus : Mansonia, Culex, Anopheles, Aedes, dan Armigeres. Karena 

inilah filariasis dapat menular sangat cepat. Secara rinci vektor nyamuk adalah : 
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a. Wuchereria bancrofti perkotaan dengan vektor Culex Quinquefasciatus 

yang tempat perindukannya air kotor dan tercemar (Inge Sutanto, dkk, 

2009: 41). 

b. Wuchereria bancrofti pedesaan dengan vektor Anopheles, Aedes, dan 

Armigeres 

c. Brugia malayi dengan vektor Mansonia spp, dan Anopheles barbirostris. 

Mansonia dapat berkembang biak dalam rawa-rawa. 

d. Brugia timori dengan vektor Anopheles barbirostris. Vektor ini dapat 

berkembang biak di daerah sawah, baik didekat pantai maupun didaerah 

pedalaman. 

2.1.1.5 Siklus Hidup Cacing Filaria 

 Menurut Akhsin Zulkoni (2011: 58), larva filarial memiliki perilaku yang 

spesifik yaitu pada siang hari larva filarial berada di paru-paru atau pembuluh 

darah besar sedangkan pada malam hari larva ini berpindah ke pembuluh darah 

arteri atas atau vena perifer dekat kulit. 

Widoyono (2005: 140) menjelaskan bahwa, siklus hidup W. bancrofti dan 

B. malayi dimulai dari saat filarial betina dewasa dalam pembuluh limfe (1) 

memproduksi sekitar 50.000 mikrofilaria per hari ke dalam darah (2). Nyamuk 

kemudian menghisap mikrofilaria pada saat menggigit manusia (3), selanjutnya 

larva tersebut akan berkembangbiak dalam tubuh nyamuk (5)(6)(7), dan ketika 

nyamuk menggigit manusia, larva infektif akan masuk ke dalam tubuh manusia 

(8), larva akan beremigrasi ke saluran limfe dan berkembang menjadi bentuk 

dewasa. Mikrofilaria dapat ditemukan dalam darah tepi setelah 6 bulan sampai 1 
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tahun setelah terinfeksi dan bisa bertahan 5-10 tahun. Vektor utama filaria adalah 

nyamuk Anopheles, Culex, Mansonia, dan Aedes. 

Secara skematis siklus hidup cacing filarial dapat dijelaskan melalui 

gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Siklus Hidup Cacing Filaria 

(Sumber: Akhsin Zulkoni, 2011) 

Rampengan dan Lurentz (1997: 234), dalam tubuh nyamuk mikrofilaria 

masuk melalui proboscis dan seterusnya ke lambung nyamuk dan akan berubah 

menjadi larva setelah mikrofilaria melepaskan sarungnya, kemudian menembus 

dinding lambung nyamuk dan masuk  ke peredaran darah nyamuk, akhirnya larva 

akan mencapai daerah torax nyamuk. Dalam torax nyamuk, larva akan 

berkembang dari larva 1 menjadi larva 3 (larva infektif), sebagian dari larva 3 

menuju ke abdomen dan sebagian lagi menuju ke proboscis dan dikeluarkan oleh 

nyamuk betina bila menghisap darah. 



18 
 

 
 

Larva yang masuk ke dalam tubuh nyamuk tidak 100% akan 

menjadi/mencapai stadium infektif. Pertumbuhan dan perkembangan larva sangat 

dipengaruhi oleh suhu dan keadaan tubuh nyamuk itu sendiri. 

2.1.1.6 Patologi 

Menurut  Akhsin Zulkoni (2011: 58), filariasis bermula dari inflamasi 

saluran limfe akibat dilalui cacing filarial dewasa (bukan mikrofilaria). Cacing 

dewasa ini melalui saluran limfe atau sinus-sinus limfe menyebabkan 

pengembangan/dilatasi limfe pada tempat-tempat yang dilaluinya. Dilatasi ini 

mengakibatkan banyaknya cairan plasma yang terisi dari pembuluh darah yang 

menyebabkan penebalan pembuluh darah di sekitarnya. Akibat kerusakan 

pembuluh, akan terjadi infiltrasi sel-sel plasma, esosinofil, serta makrofag di 

dalam dan sekitar pembuluh darah yang terinfeksi. Infiltrasi inilah yang 

menyebabkan terjadinya proliferasi jaringan ikat dan menyebabkan pembuluh 

limfe di sekelillingnya menjadi berkelok-kelok serta menyebabkan rusaknya 

katup-katup di sepanjang pembuluh limfe tersebut. Akibatnya terjadi limfedema 

dan perubahan pada kulit di atas pembuluh menjadi tak terhindarkan lagi. 

Singkatnya cacing filaria dewasa yang merusak pembuluh limfe serta muncul 

mekanisme inflamasi dari tubuh penderita yang mengakibatkan proliferasi 

jaringan ikat di sekitar pembuluh. Ketika cacing masih hidup, pembuluh limfe 

akan tetap paten, namun ketika cacing sudah mati akan terjadi reaksi yang 

memicu timbulnya granuloma dan fibrosis sekitar limfe yang berakibat terjadinya 

penyumbatan (malfungsi) drainase limfe di daerah tersebut, sehingga jadilah 

pembengkakan pada lengan, kaki atau kelamin. 



19 
 

 
 

2.1.1.7 Tanda dan Gejala  

Menurut Ditjen PP & PL Depkes RI  (2009), tanda dan gejala filariasis 

terdiri dari:  

1. Tanda dan gejala klinis akut 

1) Demam berulang selam 3-5 hari. Demam akan hilang setelah istirahat 

dan akan timbul setelah bekerja berat. 

2) Pembengkakan kelenjar getah bening (tanpa luka), di lipatan paha, 

ketiak yang tampak kemerahan, panas, dan sakit. 

3) Radang saluran kelenjar getah bening yang berasa panas dan sakit yang 

menjalar dari pangkal ke arah ujung kaki atau lengan. 

4) Abses filarial terjadi akibat seringnya pembengkakan kelenjar getah 

bening, dapat pecah dan mengeluarkan nanah serta darah. 

5) Pembengkakan tungkai, lengan, payudara, skrotum yang terlihat agak 

kemerahan dan terasa panas (limfadema dini). 

2. Tanda dan gejala klinis kronis 

Pembengkakan yang menetap pada tungkai (elephantiasis), lengan, 

payudara, dan skrotum, pembesaran tersebut dapat pecah, mengeluarkan 

darah dan nanah. 

2.1.1.8 Penanganan  

Menurut  Akhsin Zulkoni (2011: 62), tujuan utama dalam penanganan dini 

terhadap penderita penyakit filariasis adalah membasmi parasite atau larva yang 

berkembang dalam tubuh penderita, sehingga tingkat penularan dapat ditekan dan 

dikurangi. Selain pengobatan klinis filariasis aialah edukasi dan promosi pada 
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masyarakat sekitar untuk memberantas nyamuk misalnya dengan gerakan 3M, 

sama seperti pemberantasan nyamuk demam berdarah. 

Selain itu, di beberappa tempat perlu juga dilakukan pemberian DEC yang 

ditambahkan ke dalam garam dapur khusus untuk masyarakat di daerah tersebut. 

Namun belakangan tidak terlalu popular di Indonesia. Pada kasus penyakit 

filariasis yang cukup parah (sudah membesar) karena tidak terdeteksi dini, selain 

pemberian obat-obatan tentunya memerlukan langkah lanjutan seperti tindakan 

operasi. 

2.1.1.9 Pencegahan  

Menurut  Akhsin Zulkoni (2011: 62), pencegahan penyakit filariasis dapat 

dilakukan oleh masyarakat adalah sebagai berikut: 

1. Bagi penderita filariasis, diharapkan kesadarannya untuk 

memeriksakan kedokter dan mendapatkan penanganan obat-obatan, 

sehingga tidak menyebarkan penularan kepada masyarakat lainnya. 

Untuk itulah perlu adanya pendidikan dan pengenalan penyakit kepada 

penderita dan warga sekitarnya. 

2. Berusaha menghindarkan diri dari gigitan vektor (mengurangi kontak 

dengan vektor), dengan cara : 

a. Menggunakan kelambu sewaktu tidur 

b. Menutup ventilasi rumah dengan kawat kasa nyamuk 

c. Menggunakan obat anti nyamuk 

d. Tidak menggantung pakaian 
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3. Pengelolaan lingkungan melalui: 

a. Memberantas nyamuk dengan membersihkan tanaman air pada 

rawa-rawa yang merupakan tempat perindukan nyamuk 

b. Menimbun, mengeringkan atau mengalirkan genangan air sebagai 

tempat perindukan nyamuk 

c. Membersihkan semak-semak di sekitar rumah. 

Widoyono (2005: 141) menyebutkan bahwa ada 3 pencegahan penyakit 

filariasis, yaitu sebagai berikut : 

1. Pengobatan massal 

Cara pencegahan penyakit yang paling efektif adalah mencegah gigitan 

nyamuk pembawa mikrofilaria. Apabila suatu daerah sebagian besar 

sudah terkena penyakit ini, maka pengobatan massal dengan DEC, 

ivermectin, atau albendazol dapat diberikan setahun sekali dan 

sebaiknya dilakukan paling sedikit selama lima tahun. 

2. Pengendalian vektor 

Kegiatan pengendalian vektor adalah pemberantasan tempat 

perkembangbiakan nyamuk melalui pembersihan got atau saluran 

pembuangan air, pengaliran air tergenang, dan penebaran bibit ikan 

pemain jentik. Kegiatan lainnya adalah menghindari gigitan nyamuk 

dengan memasang kelambu, menggunakan obat nyamuk oles, 

memasang kasa pada ventilasi udara, dan menggunakan obat nyamuk 

bakar atau obat nyamuk semprot. 



22 
 

 
 

 

 

3. Peran serta masyarakat 

Warga masyarakat diharapkan bersedia datang dan mau diperiksa 

darahnya pada malam hari pada saat kegiatan pemeriksaan darah; 

bersedia minum obat anti-penyakit filariasis secara teratur sesuai 

dengan ketentuan yang diberitahukan oleh petugas; memberitahukan 

kepada kader atau petugas kesehatan bila menemukan penderita 

filariasis; dan bersedia bergotong-royong membersihkan sarang 

nyamuk atau tempat perkembangbiakan nyamuk. 

2.1.1.10 Penularan   

Menurut Akhsin Zulkoni (2011: 59), seseorang dapat tertular atau 

terinfeksi penyakit kaki gajah apabila orang tersebut digigit nyamuk yang infektif 

yaitu nyamuk yang mengandung larva. Nyamuk mendapat cacing filarial kecil 

(mikrofilaria) sewaktu menghisap darah menderita yang mengandung mikrofilaria 

atau binatang reservoir yang mengandung mikrofilaria. 

2.1.1.11 Diagnosa  

Menurut  Akhsin Zulkoni (2011: 60), filariasis dapat ditegakkan secara 

klinis, yaitu bila seseorang tersangka filariasis menunjukkan tanda-tanda dan 

gejala akut ataupun kronis, selain itu dilakukan pemeriksaan darah jari yang 

dilakukan mulai pukul 20.00 malam waktu setempat. Pemeriksaan darah ini cukup 

sulit karena mikrofilaria muncul pada malam hari selama beberapa jam saja 
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(nocturnal periodicity). Seseorang dinyatakan sebagai penderita filariasis, apabila 

dalam sediaan darah tebal ditemukan mikrofilaria. 

Menurut Inge Sutanto, dkk (2008: 37), diagnosis filariasis dipastikan 

dengan pemeriksaan: 

1. Diagnosis parasitologi 

1) Deteksi parasit yaitu menemukan mikrofilaria di dalam darah, cairan 

hidrokel atau cairan kiluria pada pemeriksaan sediaan darah tebal dan 

teknik konsentrasi Knott, membran filtrasi. Pengambilan darah harus 

dilakukan pada malam hari (setelah pukul 20.00) mengingat periodisitas 

mikrofilaria umunya nokturna. Pada pemeriksaan histopatologi, kadang-

kadang potongan cacing dewasa dapat dijumpai di saluran dan kelenjar 

limfe dari jaringan yang dicurigai sebagai tumor. 

2) Teknik biologi molekuler dapat digunakan untuk mendeteksi parasit 

melalui DNA parasit dengan menggunakan reaksi rantai polymerase 

(Polymerase Chain Reaction/PCR). Teknik ini mampu memperbanyak 

DNA sehingga dapat digunakan untuk mendeteksi parasit pada cryptic 

infection. 

2. Radiodiagnosis 

1) Pemeriksaan dengan ultrasonografi (USG) pada skrotum dan kelenjar 

getah bening inguinal pasien akan memberikan gambaran cacing yang 

bergerak-gerak. Ini berguna terutama untuk evaluasi hasil pengobatan. 

Pemeriksaan ini hanya dapat digunakan untuk infeksi filaria oleh 

Wuchereria bancrofti. 



24 
 

 
 

2) Pemeriksaan limfosintigrafi dengan menggunakan dekstran atau albumin 

yang ditandai dengan zat radioaktif menunjukkan adanya abnormalitas 

sistem limfatik sekalipun pada penderita yang asimptomatik 

mikrofilaremia. 

3. Diagnosis imunologi 

Deteksi antigen dengan immunochromatographic test (ICT) yang 

menggunakan antibodi monoklonal telah dikembangkan untuk mendeteksi W. 

Bancrofti dalam sirkulasi darah. Hasil tes positif menunjukkan adanya infeksi 

aktif walaupun mikrofilaria tidak ditemukan dalam darah. 

Deteksi antibodi dengan menggunakan antigen rekombinan telah 

dikembangkan untuk mendeteksi antibodi subklas IgG4 pada filariasis 

Brugia. Kadar antibodi IgG4 meningkat pada penderita mikrofilaremia. 

Deteksi antibodi tidak dapat membedakan infeksi lampau dan infeksi aktif. 

Pada stadium obstruktif, mikrofilaria sering tidak ditemukan lagi di dalam 

darah. Kadang mikrofilaria tidak dijumpai di dalam darah, tetapi ada di dalam 

cairan hidrokel atau cairan kiluria. 

2.1.1.12 Pengobatan  

Menurut  Akhsin Zulkoni (2011: 62), ada beberapa obat yang digunakan 

dalam pengobatan penyakt filariasis antara lain : 

1. DEC (Diethylcarbamazine) 

 DEC (Diethylcarbamazine) merupakan pilihan obat yang murah dan 

efektif jika belum bersifat kronis. Diethylcarbamazine bersifat makro dan 

mikrofilarisidal yang tepat untuk individu dengan filariasis limfe aktif 
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(mikrofilaremia). Dosisnya adalah 6 mg/kg BB/hari untuk 12 hari. Pada kasus 

yang masih bersifat subklinis (gejalanya belum tampak) sebaiknya diberikan 

antibiotik profilaksis dengan terapi suportif misalnya dengan antipiretik dan 

analgesik. Sedangkan jika sudah mikrofilaremia negatif, yakni ketika cacing 

dewasa sudah terlihat, barulah DEC menjadi acuan obat utama. 

Pasien dengan limfedema positif patut mendapatkan fisioterapi khusus. 

Pasien harus dididik untuk hidup bersih dan menjaga agar daerah yang 

membengkak tidak mengalami infeksi sekunder. Sementara itu hidrokel bisa 

dialirkan secara berulang atau dengan insisi pembedahan. Jika dilakukan 

dengan baik ditambah DEC yang teratur, sebenarnya gejala pembekakan ini 

bisa dikurangi hingga menjadi sangat minim. Biasanya penggunan DEC dosis 

tunggal dikombinasikan dengan Albendazole atau Ivermectin dengan hasil 

mikrofilarisidal yang efektif. Dietilkarbamasin {diethylcarbamazine (DEC)} 

adalah satu-satunya obat filariasis yang ampuh baik untuk filariasis bancrofti 

maupun malayi, bersifat makrofilarisidal dan mikrofilarisidal 

2. Albendazole dan Ivermecitin 

 Albendazole atau Ivermecitin (400 mg dua kali sehari selama 21 hari) 

merupakan obat alternatif yang ternyata mampu menunjukkan hasil yang 

baik. Kedua obat ini sekarang menjadi obat pilihan dan harganya pun  

semakin murah. 

3. Doksisiklin  

 Doksisiklin bekerja terhadap bakteri simbiotik yaitu Wolbachia yang 

hidup dalam cacing filaria. Jika bakteri tersebut dibunuh oleh antidiotika, 
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maka cacing tersebut juga mati. Doksisiklin telah terbukti efektif terhadap 

filariasis yang disebabkan oleh Wuchereria sp. Meskipun demikian, banyak 

kasus filariasis di Asia Tenggara disebabkan oleh Brugia sp. Karena itu, tim 

peneliti Indonesia menyelidiki apakah Doksisiklin juga efektif terhadap 

spesies ini, dan apakah efek sampingnya juga lebih kecil dibanding terapi 

standar. 

Efek samping dari DEC dan ivermectin ialah demam, menggigil, sakit 

kepala, mual, hingga muntah. Keberhasilan pengobatan ini sangat tergantung 

dari jumlah parasit yang beredar di dalam darah. Obat ini sering 

menimbulkan gejala hipersensitivitas akibat antigen yang dilepaskan dari sel-

sel parasit yang sudah mati. Reaksi hipersensitivitas juga bisa terjadi akibat 

inflamasi dari lipoprotein lipolisakarida dari organisme intraseluler 

Wolbachia. 

2.1.2 Faktor Risiko yang Berhubungan dengan Kejadian Filariasis 

Faktor risiko kejadian filariasis dipengaruhi oleh faktor host (induk 

semang) itu sendiri dan faktor lingkungan di sekitar. 

2.1.2.1 Faktor Host (induk semang) 

Faktor risiko kejadian filariasis dipengaruhi oleh faktor host (induk 

semang) itu sendiri dan faktor lingkungan di sekitar. 

1. Umur 

 Filariasis menyerang pada semua kelompok umur. Pada dasarnya setiap 

orang dapat tertular filariasis apabila mendapat tusukan nyamuk infektif 

(mengandung larva stadium 3) ribuan kali (Depkes RI, 2006).  
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2. Jenis Kelamin 

 Insiden filariasis pada laki-laki lebih tinggi daripada filariasis perempuan 

karena umumnya laki-laki lebih sering kontak dengan vektor karena pekerjaannya 

(Mukono, 2000: 12). Berdasarkan penelitian Puji Juriastuti (2010), jenis kelamin 

dimana laki-laki memiliki risiko 4,7 kali lebih besar dibandingkan dengan 

perempuan dalam menghadapi penyakit filariasis. 

3. Imunitas 

 Orang yang pernah terinfeksi filariasis sebelumnya tidak terbentuk 

imunitas dalam tubuhnya terhadap filaria demikian juga yang tinggal di daerah 

endemis biasanya tidak mempunyai imunitas alami terhadap penyakit filariasis. 

Pada daerah endemis filariasis, tidak semua orang terinfeksi filariasis dan orang 

yang terinfeksi menunjukkan gejala klinis (Depkes RI, 2006). 

4. Pengetahuan 

Pengetahuan adalah hasil dari tahu seseorang terhadap objek tertentu 

melalui pengindraan yang dimilki. Pengetahuan merupakan domain yang sangat 

penting dalam membentuk tindakan (Soekidjo Notoatmodjo, 2012: 140). 

Berdasarkan penelitian Reyke Uloli, dkk (2008), menunjukkan bahwa 

pengetahuan mempunyai hubungan yang signifikan yaitu p <0.05. Pengetahuan 
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rendah akan memberi peluang dua kali lebih besar terjadi filariasis dibandingkan 

dengan yang mempunyai pengetahun tinggi. 

5. Sikap 

 Sikap dipengaruhi oleh pengetahuan, dengan adanya pengetahuan yang 

baik, maka akan mempengaruhi terbentuknya sikap yang baik pula sehingga akan 

mampu menangani masalah kesehatan. Berdasarkan penelitian Dina 

Agustiantiningsih (2013), hasil uji statistik Chi Square diperoleh nilai p= 0,000 (p < 

0,05) yang berarti bahwa ada hubungan antara sikap dengan praktik pencegahan 

filariasis.   

2.1.2.2 Faktor Perilaku 

 Faktor perilaku manusia merupakan hal penting dalam terpajannya 

manusia oleh suatu penyakit dan vektor pembawa penyakit. Perilaku yang 

berisiko dengan kejadian filariasis yaitu: 

1. Kebiasaan keluar rumah pada malam hari 

 Kebiasaan responden untuk keluar rumah pada malam hari saat nyamuk 

Anopheles aktif menggigit akan meningkatkan risiko kejadian filariasis. 

Faktor tersebut terkait erat dengan spesies nyamuk yang ada. Dimana 

berdasarkan hasil survei vektor yang dilakukan bahwa puncak kepadatan 

nyamuk terjadi pada pukul 20.00 – 21.00. Menurut penelitian yang dilakukan 

oleh Reyke Uloli (2008) Aktivitas keluar rumah yang tinggi pada malam hari 

akan membuka peluang yang lebih besar untuk kontak dengan nyamuk 

Anopheles sehingga berisiko menderita filariasis. Responden sebaiknya 

membiasakan diri memakai baju panjang dan celana panjang serta memakai 
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obat nyamuk oles, hal ini untuk meminimalkan resiko tergigit nyamuk saat 

beraktivitas di luar rumah pada malam hari. 

 Berdasarkan penelitian Puji Ariastuti, dkk, yang dilakukan di Kelurahan 

Jati Sampurna pada Tahun 2010 didapatkan hasil bahwa, responden yang 

memiliki kebiasaan keluar rumah pada malam hari memiliki peluang 5,4 kali 

lebih besar untuk menderita penyakit filariasis dibandingkan dengan 

responden yang tidak memiliki kebiasaan seperti itu. 

2. Penggunaan kawat kasa pada ventilasi 

 Dalam penularan suatu penyakit hal yang tidak bisa diabaikan adalah 

interaksi antara manusia dengan perilakunya serta komponen lingkungan di 

sekitar manusia yang memiliki potensi menyebabkan penyakit. Pemasangan 

kawat kasa pada ventilasi akan menyebabkan semakin kecilnya kontak 

nyamuk yang berada di luar rumah dengan penghuni rumah, dimana nyamuk 

tidak dapat masuk ke dalam rumah. Berdasarkan penelitian Bagus Febrianto 

(2008), menunjukkan bahwa responden yang tidak menutup ventilasi rumah 

dengan kawat kasa mempunyai risiko 7,74 kali lebih besar menderita 

filariasis daripada responden yang menutup ventilasi dengan kawat kasa. 

3. Kebiasaan menggantung pakaian 

 Pakaian yang digantung dapat menjadi sebagai tempat peristirahatan 

nyamuk (vektor) dan menjadi faktor yang  risiko terhadap kejadian filariasis. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Arwinda Nugraheni yang dilakukan 

di Wilayah Kerja Puskesmas Buaran Kabupaten Pekalongan pada tahun 2011, 

menyatakan bahwa salah satu faktor risiko penularan filariasis dalam 
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penelitiannya adalah kebiasaan menggantung pakaian (P=0,067, OR=2,5, 

95%CI-1,1-6,14). 

4. Kebiasaan pemakaian obat anti nyamuk 

 Kegiatan ini hampir seluruhnya dilaksanakan sendiri oleh masyarakat 

seperti berusaha menghindarkan diri dari gigitan nyamuk vektor (mengurangi 

kontak dengan vektor) misalnya menggunakan obat nyamuk semprot atau 

obat nyamuk bakar, mengoles kulit dengan obat anti nyamuk, atau dengan 

cara memberantas nyamuk. Pada penelitian Bagus Febrianto di Samborejo 

Kabupaten Pekalongan (2008), kebiasaan menggunakan obat nyamuk 

berpengaruh terhadap kejadian filariasis dengan p value= 0,03. Pemakaian 

obat nyamuk bertujuan untuk mencegah gigitan nyamuk.  

5. Pemakaian kelambu saat tidur 

 Pemakaian kelambu sangat efektif dan berguna untuk mencegah kontak 

dengan nyamuk. Jenis kelambu yang digunakan oleh responden pada saat 

tidur, tetap menjadi upaya penting dalam rangka mencegah penularan 

penyakit filariasis, namun penggunaan kelambu tidak akan berarti kalau tidak 

diikuti dengan pemakaian yang rutin oleh seseorang. Faktor kebiasaan 

memakai kelambu pada waktu tidur secara teoritis memiliki kontribusi dalam 

pencegahan filariasis, karena pada umumnya aktivitas nyamuk menggigit 

tertinggi pada malam hari. Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Aini 

Ulfana yang dilakukan di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2009, 

didapatkan hasil bahwa kejadian filariasis berhubungan dengan kebiasaan 

memakai kelambu pada saat tidur (p= 0,033). 
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6. Perilaku minum obat 

 Salah satu praktik pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan 

filariasis adalah dengan pemberian obat filariasis (POMP) setahun sekali 

selama lima tahun berturut-turut. 

 Apabila suatu daerah sebagian besar terkena penyakit ini, maka 

pengobatan massal dengan DEC, ivermectin, atau albendasol dapat diberikan 

setahun sekali dan sebaiknya dilakukan paling sedikit selama lima tahun 

(Widoyono, 2005: 141). 

2.1.2.3 Faktor Agent 

 Keberadaan penderita merupakan faktor agent penularan filariasis. Pada 

dasarnya setiap orang dapat tertular filariasis apabila digigit oleh nyamuk infektif 

(mengandung larva stadium 3). Nyamuk infektif mendapat mikrofilaria dari 

pengidap, baik pengidap gejala klinis maupun pengidap yang tidak menunjukkan 

gejala klinis. Oleh karena itu, keberadaan penderita berisiko dengan penularan 

filariasis (Depkes RI, 2008: 15). 

2.1.2.4 Faktor Lingkungan 

Menurut Juli Soemirat (2002: 35), lingkungan adalah segala sesuatu yang 

ada di sekitarnya, baik berupa benda hidup, benda mati, benda nyata maupun 

abstrak, termasuk manusia lainnya, serta suasana yang terbentuk karena terjadinya 

interaksi diantara elemen-elemen di alam tersebut. 

Menurut Inge Sutanto, dkk (2008: 41), faktor lingkungan yang dapat 

menunjang kehidupan hospes, hospes reservoar dan vektor, merupakan hal yang 

sangat penting untuk epidemiologi filariasis. Jenis filariasis yang ada di suatu 
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daerah endemi dapat diperkirakan dengan melihat keadaan lingkungannya. 

Filariasis endemi dapat diduga jenisnya dengan melihat keadaan lingkungan. 

Secara umum lingkungan dapat dibedakan menjadi lingkungan fisik, 

lingkungan biologik dan lingkungan sosial, ekonomi dan budaya. 

2.1.2.4.1 Lingkungan Fisik 

Juli Soemirat (2000: 36) menjelaskan bahwa, lingkungan fisik terdiri atas 

benda-benda yang tak hidup yang berada di sekitar manusia. Termasuk ke dalam 

golongan ini: udara, sinar matahari, tanah, air, perumahan, sampah, dan 

sebagainya. 

Juli Soemirat (2000: 143), rumah adalah tempat tumbuh dan berkembang 

biak secara jasmani, rohani, dan sosial. Menurut Mukono (2000: 155), perumahan 

sehat diartikan sebagai tempat tinggal yang berfungsi sebagai tempat bermukim 

dan beristirahat, dan sebagai tempat berlindung dari pengaruh lingkungan yang 

tidak memenuhi persyaratan fisiologis, psikologis, bebas dari penularan penyakit. 

Kontruksi rumah dan lingkungannya yang tidak memenuhi syarat kesehatan 

merupakan faktor risiko sebagai sumber penularan berbagai penyakit. 

Lingkungan fisik yang berisiko dengan kejadian filariasis antara lain : 

1. Keberadaan genangan air 

Menurut Umar Fahmi Achmadi (2012: 85), keberadaan habitat air 

merupakan  faktor penting dalam pertahanan hidup nyamuk dewasa menjadi 

padat. Nyamuk meletakkan dan menetaskan telurnya pada air yang 

menggenang atau semi-menggenang, tetapi ada beberapa yang menggunakan 

kolam sementara atau habitat berwadah seperti ban yang sudah tidak terpakai. 
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Nyamuk Culex meletakkan telur-telurnya pada permukaan air yang bebas, 

sedangkan nyamuk betina Mansonia menempelkan massa telurnya pada 

bagian bawah tumbuhan air yang mengambang atau di dalam air, atau di 

dasar air.  Genangan air menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. 

Air payau merupakan tempat perindukan yang disukai oleh jenis nyamuk 

An. Sundaicus dan An. Subpictus. Contoh air payau yang digunakan sebagai 

tempat perindukan nyamuk seperti lagun, rawa-rawa dan kolam bak udang 

terlantar. Berdasarkan penelitian Gilang Yoghi Pratama di Kecamatan 

Rajabasa, Lampung Selatan membuktikan bahwa banyaknya penemuan 

nyamuk Anopheles ini dipengaruhi oleh kondisi geografis Kecamatan 

Rajabasa yang berada di sepanjang pinggir pantai mempengaruhi tingginya 

kepadatan nyamuk di kecamatan tersebut (Gilang Yoghi Pratama, 2015). 

Hasil penelitian Mulyono, dkk (2008) yang dilakukan di Wilayah Kerja 

Kabupaten Pekalongan, menjelaskan bahwa dimana genangan air merupakan 

faktor resiko untuk terjadinya filariasis 4,12 kali lebih besar dibandingkan 

dengan responden yang tidak mempunyai genangan air. Asosiasi ini terjadi 

karena genangan air di sekitar rumah akan menjadi breeding place bagi 

nyamuk vektor. 

2. Keberadaan semak-semak 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Windiastuti, dkk (2013), semak-

semak merupakan tempat beristirahat bagi Cx. Quinquefasciatus jika berada 

di luar rumah. Semakin dekat jarak rumah responden dengan semak-semak, 

maka semakin besar peluang responden kontak dengan Cx. Quinquefasciatus. 
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Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Puteri Arumsari (2010), 

keberadaan semak-semak ada hubungannya dengan kejadian filariasis yang 

didapatkan dari uji chi-square dengan p-value= 0,044 dan OR= 10,23. 

 

3. Keberadaan kandang ternak 

Menurut Yulius Sarungu, dkk (2012), keberadaan kandang ternak 

merupakan tempat peristirahatan nyamuk, dimana sebaiknya kandang ternak 

tidak berada di dalam rumah atau jaraknya kurang dari 100 meter dari rumah. 

Keberadaan kandang ternak di dekat rumah mempunyai dampak yang besar 

untuk tertular filariasis. Kandang ternak mempunyai temperatur dan 

kelembaban ideal untuk nyamuk vektor filariasis berkembangbiak, maka 

secara langsung juga akan meningkatkan risiko tertular filariasis. Berdasarkan 

penelitian Bagus Febrianto (2008), kandang ternak di sekitar rumah 

berhubungan dengan kejadian filariasis di Desa Samborejo Kabupaten 

Pekalongan. 

4. Kondisi SPAL 

Menurut hasil penelitian Mardiana, dkk (2010), didapatkan hasil bahwa 

terjadinya filariasis pada orang yang tinggal dengan rumah tangga yang 

saluran air limbahnya terbuka memiliki resiko lebih besar yaitu 2,56 kali 

dibandingkan dengan rumah tangga yang saluran air limbahnya tertutup. Ini 

menunjukan bahwa kejadian filariasis dengan kondisi saluran pembuangan air 

limbah, secara statistik memiliki hubungan yang signifikan. Dimana dalam 

rumah tangga yang saluran air limbahnya terbuka memiliki resiko lebih besar 
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untuk terkena filariasis dibandingkan saluran air limbah tertutup. Kondisi 

SPAL dapat dikatakan baik, seharusnya SPAL dalam kondisi tertutup dengan 

aliran air yang lancar/tidak menggenang. 

 

5. Keberadaan persawahan 

Keberadaan persawahan bisa dijadikan tempat berkembangbiak (breeding 

place) nyamuk, dan sebagai tempat peristirahatan nyamuk (resting place). 

Berdasarkan penelitian Puteri Arumsari (2010), terdapat hubungan antara 

keberadaan sawah dengan kejadian filariasis, yang didapatkan hasil uji chi-

square dengan p-value= 0,044 dan OR= 10,23. 

Berdasarkan Depkes RI (2008: 16), lingkungan fisik mencakup antara lain 

keadaan iklim, keadaan geografis, struktur geologi dan sebagainya. Lingkungan 

fisik erat kaitannya dengan kehidupan vektor, sehingga berpengaruh terhadap 

munculnya sumber-sumber penularan filariasis. Lingkungan fisik dapat 

menciptakan tempat-tempat perindukan dan beristirahatnya nyamuk. Suhu dan 

kelembaban berpengaruh terhadap pertumbuhan, masa hidup serta keberadaan 

nyamuk. Lingkungan dengan tumbuhan air di rawa-rawa dan adanya hospes 

reservoir (kera, lutung, dan kucing) berpengaruh terhadap penyebaran B.malayi 

sub periodik nokturna dan non periodik. Tempat-tempat yang berkaitan dengan 

vektor yaitu: 

1) Breeding place  

Lingkungan sangat berpengaruh terhadap distribusi kasus filariasis dan 

mata rantai penularannya. Contoh lingkungan fisik tempat perindukan 
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vektor filariasis antara lain: persawahan, rawa-rawa, tanaman air, dan 

genangan air. Biasanya daerah endemis Brugia malayi adalah daerah 

dengan hutan rawa, sepanjang sungai atau badan air lain yang ditumbuhi 

tanaman air. Sedangkan daerah endemis Wuchereria bancrofti tipe 

perkotaan (urban) adalah daerah-daerah perkotaan yang kumuh, padat 

penduduknya dan banyak genangan air kotor sebagai habitat dari vektor 

nyamuk yaitu nyamuk Culex quinquefasciatus. Sedangkan daerah endemis 

Wuchereria bancrofti tipe pedesaan (rural) secara umum kondisi 

lingkungannya sama dengan daerah endemis Brugia malayi (Depkes RI, 

2008). 

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Windiastuti, dkk (2013), hasil 

analisis multivariat hubungan antara habitat nyamuk dengan kejadian 

penyakit filariasis di dapatkan nilai p-value: 0,003 maka dapat dikatakan 

ada hubungan yang bermakna antara habitat nyamuk dengan kejadian 

penyakit filariasis. Responden yang rumahnya terdapat habitat nyamuk 

memiliki risiko 8,707 kali lebih besar menderita filariasis dibandingkan 

dengan responden yang rumahnya tidak memiliki habitat nyamuk. 

2) Resting place 

Menurut Umar Fahmi Achmadi (2011: 88), nyamuk betina setelah 

mengonsumsi darah, mencari tempat beristirahat yang tidak bisa diganggu 

dimana mereka mengubah darah menjadi telur. Nyamuk beristirahat di 

daerah vegetasi yang padat, lubang-lubang pohon, tempat tinggal hewan, 

dan bebatuan. Biasanya memakan waktu 2 sampai 4 hari agar telur dapat 



37 
 

 
 

berkembang secara utuh. Saat telur matang, nyamuk betina terbang dari 

tempat peristirahatan. 

Penelitian Windiastuti, dkk (2013), hasil analisis bivariat menunjukkan 

bahwa ada hubungan yang bermakna antara keberadaan tempat istirahat 

nyamuk dengan kejadian filariasis (p-value= 0,025, OR= 2,170 dan 95 % 

CI= 1,146-4,107). Responden yang di sekitar rumahnya terdapat tempat 

istirahat nyamuk memiliki risiko 2,170 kali lebih besar terkena filariasis 

dibandingkan dengan responden yang di sekitar rumahnya tidak terdapat 

tempat istirahat nyamuk. Semak-semak, kandang ternak, pakaian yang 

digantung merupakan tempat peristirahatan vektor nyamuk filariasis 

sebelum dan sesudah kontak dengan manusia, karena sifatnya terlindung 

dari cahaya matahari dan lembab. 

Menurut Yulius Sarungu, dkk (2012), pakaian yang tergantung di dalam 

rumah merupakan resting place nyamuk setelah menghisap darah sehingga 

lebih mendekatkan manusia dengan nyamuk vektor filariasis sehingga 

peluang kontak dengan manusia semakin besar. 

2.1.2.4.2 Lingkungan Biologik 

Depkes RI (2008: 17), lingkungan biologik dapat menjadi rantai penularan 

filariasis. Contoh lingkungan biologik adalah adanya tanaman air sebagai tempat 

pertumbuhan nyamuk Mansonia spp. Keberadaan tumbuhan air di sekitar 

perindukan digunakan oleh larva sebagai tempat berlindung.  

Menurut Mukono (2000: 11), dalam hubungannya dengan penyakit, maka 

dari sektor lingkungan biologi dapat dibagi dalam beberapa hal, sebagai berikut : 
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1. Agen penyakit yang infeksius 

2. Reservoir (manusia atau binatang) 

3. Vektor pembawa penyakit (lalat, nyamuk, dll) 

4. Tumbuhan dan binatang 

 

2.1.2.4.3 Lingkungan Sosial-Ekonomi-Budaya 

Menurut Mukono (2000: 12), lingkungan hidup sosial, ekonomi, budaya 

merupakan lingkungan yang bersifat dinamis dan cukup pelik. Suatu lingkungan 

sosial tertentu tidak begitu saja memberi pengaruh yang sama kepada semua 

orang. 

Sedangkan berdasarkan Depkes RI (2008: 17), lingkungan sosial, ekonomi 

dan budaya adalah lingkungan yang timbul sebagai akibat adanya interaksi 

manusia, termasuk perilaku, adat istiadat, budaya, kebiasaan, dan tradisi 

penduduk. Kebiasaan bekerja di kebun pada malam hari, atau kebiasaan tidur 

perlu diperhatikan karena berkaitan dengan intensitas kontak dengan vektor. 

Insiden filariasis pada laki-laki lebih tinggi daripada filariasis perempuan karena 

umumnya laki-laki lebih sering kontak dengan vektor karena pekerjaannya. 

Salah satu faktor lingkungan sosial yang berisiko dengan kejadian 

filariasis yaitu peran serta masyarakat yang berupa bersedia bergotong-royong 

membersihkan sarang nyamyuk atau tempat perindukan nyamuk atau kerja bakti 

(Widoyono, 2005: 141). 
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2.2 Kerangka TeoriGambar 2.3: Kerangka Teori 
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(Sumber: Arwinda Nugraheni, 2011
(1), 

Bagus Febrianto, 2008
(2)

, 

Depkes RI, 2006
(3)

, Depkes RI, 2008
(4)

, Mardiana, 2007
(5)

, Puji 

Juriastuti, 2010
(6)

, Widoyono, 2005
(7)

). 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Kerangka Konsep 

Kerangka konsep penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara 

konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diamati (diukur) melalui 

penelitian yang dimaksud (Soekidjo Notoatmodjo, 2010: 83). 

 

Gambar 3.1 : Kerangka Konsep Penelitian 

 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah sesuatu yang digunakan sebagai ciri, sifat, atau 

ukuran yang dimiliki atau didapatkan oleh satuan penelitian tentang sesuatu 

Variabel Terikat 

Kejadian Penyakit 

Filariasis 

Variabel Bebas 

Kondisi Fisik Lingkungan: 

1. Keberadaan semak-semak 

2. Keberadaan genangan air 

3. Kondisi SPAL 

Perilaku: 

1. Pemakaian kelambu saat 

tidur  

2. Penggunaan kawat kasa 

pada ventilasi 

3. Kebiasaan menggantung 

pakaian 

 

40 
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konsep pengertian tertentu (Soekidjo Notoatmodjo, 2010: 103). Pada penelitian 

ini variabel yang digunakan yaitu: 

3.2.1 Variabel Bebas (Independent Variabel)  

Variabel Bebas (Independent Variabel) adalah variabel risiko atau sebab 

(Soekidjo Notoatmodjo, 2010: 104). Variabel bebas yang diteliti adalah pada 

penelitian ini adalah keberadaan semak-semak, keberadaan genangan air, kondisi 

SPAL, pemakaian kelambu saat tidur, penggunaan kawat kasa pada ventilasi, dan 

kebiasaan menggantung pakaian pada masyarakat Kelurahan Padukuhan Kraton 

Kota Pekalongan. 

3.2.2 Variabel Terikat (Dependent Variabel) 

Variabel Terikat (Dependent Variabel) adalah variabel yang dipengaruhi 

oleh variabel bebas (Soekidjo Notoatmodjo, 2010: 104). Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah kejadian filariasis di Kelurahan Padukuhan Kraton Kota 

Pekalongan. 

 

3.3 Hipotesis Penelitian 

3.3.1 Hipotesis Umum 

Ada hubungan kondisi fisik lingkungan dan perilaku masyarakat dengan 

kejadian filariasis di Kelurahan Padukuhan Kraton Kota Pekalongan. 

3.3.2 Hipotesis Khusus 

1. Ada hubungan keberadaan semak-semak dengan kejadian filariasis di 

Kelurahan Padukuhan Kraton Kota Pekalongan. 
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2. Ada hubungan keberadaan genangan air dengan kejadian filariasis di 

Kelurahan Padukuhan Kraton Kota Pekalongan. 

3. Ada hubungan kondisi SPAL dengan kejadian filariasis di Kelurahan 

Padukuhan Kraton Kota Pekalongan. 

4. Ada hubungan pemakaian kelambu saat tidur dengan kejadian filariasis di 

Kelurahan Padukuhan Kraton Kota Pekalongan. 

5. Ada hubungan penggunaan kawat kasa pada ventilasi dengan kejadian 

filariasis di Kelurahan Padukuhan Kraton Kota Pekalongan. 

6. Ada hubungan kebiasaan menggantung pakaian dengan kejadian filariasis 

di Kelurahan Padukuhan Kraton Kota Pekalongan. 

 

3.4 Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel 

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu 

variabel atau memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur 

variabel penelitian. Adapun definisi operasional penelitian (Tabel 3.1). 

No. Variabel 
Definisi 

Operasinal 

 

Alat Ukur Kategori Skala 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Keberadaan 

semak-

semak 

Adalah tanaman 

yang berada di 

sekitar rumah 

yang terdiri dari 

rumput tinggi, 

pohon 

rimbun/semak 

sebagai tempat 

istirahat nyamuk 

dalam radius 

100 meter. 

Kuesioner  

 

0= Ya (jika 

terdapat tanaman 

yang yang berupa 

rumput tinggi, 

pohon 

rimbun/semak di 

sekitar tempat 

tinggal responden 

dalam radius 100 

meter) 

1= Tidak (jika 

Nominal 
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No. Variabel 
Definisi 

Operasinal 

 

Alat Ukur Kategori Skala 

 tidak terdapat 

tanaman yang yang 

berupa rumput 

tinggi, pohon 

rimbun/semak di 

sekitar tempat 

tinggal responden 

dalam radius 100 

meter) 

 

2. Keberadaan 

genangan 

air 

Adalah air yang 

menggenang 

dalam lubang 

yang berada di 

tanah maupun di 

kaleng bekas, 

genangan air 

rob, genangan 

air bersih/hujan 

yang tergenang 

pada barang 

bekas/sampah/pa

gar bambu, dan 

kolam tanpa 

ikan di sekitar 

rumah 

responden dalam 

radius100 meter. 

 

Kuesioner 

 

 

0= Ya (jika 

terdapat air yang 

menggenang dalam 

lubang yang berada 

di tanah maupun di 

kaleng bekas, 

genangan air rob, 

genangan air 

bersih/hujan yang 

tergenang pada 

barang 

bekas/sampah/pa-

gar bambu, dan 

kolam tanpa ikan di 

sekitar rumah 

responden dalam 

radius 100 meter) 

 

1= Tidak (jika 

tidak terdapat air 

yang menggenang 

dalam lubang yang 

berada di tanah 

maupun di kaleng 

bekas, genangan air 

rob, genangan air 

bersih/hujan yang 

tergenang pada 

barang 

bekas/sampah/pa-

gar bambu, dan 

kolam tanpa ikan di 

Nominal  
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No. Variabel 
Definisi 

Operasinal 

 

Alat Ukur Kategori Skala 

sekitar rumah 

responden dalam 

radius 100 meter) 

 

3. Kondisi 

SPAL 

Adalah kondisi 

saluran yang 

digunakan untuk 

mengalirkan 

pembuangan air 

hujan dan 

limbah rumah 

tangga yang 

dihasilkan. 

 

 

 

Kuesioner 0= Buruk (jika 

tidak terdapat 

SPAL atau terdapat 

SPAL dengan 

kondisi terbuka dan 

aliran yang 

menggenang atau 

tidak lancar) 

 

1= Baik (jika 

terdapat SPAL 

dengan kondisi 

tertutup dan aliran 

yang lancar atau 

mengalir) 

 

Nominal  

4.  Pemakaian

kelambu 

saat tidur  

Adalah 

kebiasaan 

responden saat 

tidur pada 

malam hari 

dengan 

menggunakan 

alat yang 

berbentuk kain/ 

berbentuk jaring 

yang dipasang 

pada tempat 

tidur (kelambu) 

yang berfungsi 

untuk 

melindungi dari 

gigitan nyamuk. 

Kuesioner 0= Tidak (jika 

responden tidak 

pernah, jarang (3-4 

kali seminggu), 

atau kadang-

kadang (3-4 kali 

seminggu) 

memakai kelambu 

dengan kondisi 

kelambu rapat/baik 

maupun tidak 

rapat/baik) 

 

1= Ya (jika 

responden selalu (7 

kali seminggu) atau 

sering (5-6 kali 

seminggu) tidur 

pada malam hari 

dengan memakai 

kelambu dalam 

kondisi baik/rapat) 

Nominal 
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No. Variabel 
Definisi 

Operasinal 

 

Alat Ukur Kategori Skala 

 

5. Pengguna-

an kawat 

kasa pada 

ventilasi 

 

Praktik yang 

dilakukan oleh 

responden dalam 

memasang 

kawat kasa pada 

ventilasi rumah 

berfungsi untuk 

mencegah 

nyamuk masuk 

ke dalam rumah. 

 

Kuesioner 0= Tidak (jika 

tidak  

terdapat kawat kasa 

atau terdapat kawat 

kasa dengan 

kondisi yang rusak 

atau tidak rapat 

pada ventilasi 

rumah responden) 

 

1= Ya (jika 

terdapat kawat kasa 

dengan kondisi 

rapat atau baik 

pada ventilasi 

rumah responden) 

 

Nominal 

6. Kebiasaan 

menggan-

tung 

pakaian 

Kebiasaan 

responden 

menggantung-

kan baju atau 

celana yang 

sudah dipakai di 

dalam rumah. 

Kuesioner 0= Ya (jika 

responden selalu (7 

kali seminggu)  

atau sering (5-6 

kali seminggu) 

menggantung 

pakaian yang sudah 

dipakai di dalam 

rumah) 

 

1= Tidak (jika 

responden tidak 

pernah, jarang (3-4 

kali seminggu), 

atau kadang-

kadang (3-4 kali 

seminggu) 

menggantung 

pakaian yang sudah 

dipakai di dalam 

rumah) 

 

Nominal 
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No. Variabel 
Definisi 

Operasinal 

 

Alat Ukur Kategori Skala 

7.  Kejadian 

Filariasis  

Adalah terjadi-

nya infeksi 

filariasis yang 

menyebabkan 

orang menderita 

penyakit 

filariasis, yang 

ditandai dengan 

hasil tes 

laboratorium 

dan dinyatakan 

positif mikro-

filaria di 

Kelurahan 

Padukuhan 

Kraton Kota 

Pekalongan. 

 

Sumber 

data 

diperoleh 

dari hasil 

survei 

darah jari 

(SDJ) 

0= Positif/kasus  

1= Negatif/kontrol 

 

Nominal 

 

Bahwa semua variabel tersebut ditanyakan kepada responden kasus, 

sebelum responden mengalami sakit. Sedangkan untuk responden kontrol, semua 

variabel tersebut ditanyakan pada waktu sebelum responden melakukan survey 

darah jari (SDJ). 

 

3.5 Jenis dan Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian analitik observasional dengan 

rancangan penelitian kasus kontrol (case control study)  untuk mengetahui faktor 

kondisi fisik lingkungan dan perilaku masyarakat yang berhubungan dengan 

kejadian penyakit filariasis di Kelurahan Padukuhan Kraton Kota Pekalongan. 

Dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan restrospective. Efek 
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(penyakit atau status kesehatan) diidentifikasi pada saat ini, kemudian faktor 

risiko diidentifikasi ada atau terjadinya pada waktu yang lalu (Soekidjo 

Notoatmodjo, 2010: 41).  

 Pada studi kasus kontrol sekelompok kasus (kelompok yang menderita 

penyakit atau efek yang sedang diteliti) dibandingkan dengan kelompok kontrol 

(kelompok yang tidak menderita penyakit atau efek). Dalam  penelitian ini ingin 

diketahui apakah faktor risiko tertentu benar berpengaruh terhadap terjadinya efek 

yang diteliti dengan membandingkan kekerapan pajanan faktor risiko tersebut 

pada kelompok kasus dengan pada kelompok kontrol (Sudigdo Sastroasmoro dan 

Sofyan Ismail, 1995: 79). Skema penelitian kasus kontrol adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Skema penelitian kasus kontrol 

(Sumber: Sudigdo dkk, 1995) 

 

3.6 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.6.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan elemen/subjek riset. Populasi dalam 

penelitian ini terdiri dari populasi kasus dan populasi kontrol. Populasi penelitian 

adalah : 

Faktor Risiko (-) 

Faktor Risiko (+) 

Kasus 

Faktor Risiko (-) 

Faktor Risiko (+) 

Kontrol 
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1. Populasi kasus dalam penelitian ini adalah seluruh orang yang bertempat 

tinggal di Kelurahan Padukuhan Kraton Kota Pekalongan, yang dinyatakan 

positif filariasis berdasarkan hasil survei darah jari pada tahun 2011-2013 

yang tercatat di Puskesmas Dukuh Kota Pekalongan berjumlah 38 orang. 

2. Populasi kontrol dalam penelitian ini adalah orang yang berdasarkan hasil 

survei darah jari pada tahun 2011-2013 dinyatakan negatif filariasis yang 

bertempat tinggal di Kelurahan Padukuhan Kraton Kota Pekalongan. 

3.6.2 Sampel Penelitian 

Sampel penelitian adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek 

yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Soekidjo Notoatmojo, 

2010: 115). Sampel selanjutnya disebut responden. Perhitungan besar sampel 

dengan tingkat kepercayaan 95% (Zα= 1,96) dan kekuatan penelitian 80% (Zβ= 

0,842) serta berdasarkan nilai OR dan proporsi paparan pada kelompok kontrol 

(P2) dari penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut : 

n1   2 
   √      √              

 

          
  

   
      

                 
 

 

(Sudigdo Sastroasmoro dan Sofyan Ismail, 1995: 203) 

Keterangan : 

n1   2 : Besar sampel untuk kasus dan kontrol 

Zα : Tingkat kepercayaan (95%= 1,96) 

Zβ :  Kekuatan penelitian (80%= 0,842) 

P1 :  Perkiraan proporsi efek pada kasus 
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P2 : Proporsi pada kelompok kontrol (dari penelitian Puteri 

Arumsari tahun 2010, P2= 65,0% pada variabel keberadaan 

semak-semak) 

Q :  1-P 

OR :  Dari penelitian Puteri Arumsari tahun 2010, nilai OR= 10,23 

pada variabel keberadaan semak-semak. 

   
      

                 
  

           

                     
        

P   
 

 
 (P1   2)   

 

 
 (0,949       )   

 

 
 (1,599)  0,799 

Q   1 – P    1 – 0,799   0,201 

Q1   1 - P1   1 - 0,949    0,051 

Q2  1 - P2  1 - 0,65   0,35 

Zα       da  Zβ         

n1   2 
   √      √              

 

          
  

 
     √                    √                        
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Dalam penelitian ini metode pengambilan sampel yang digunakan adalah  simple 

random sampling. Kasus kontrol dengan perbandingan 1:1 untuk kelompok kasus 

dan kelompok kontrol (n1=n2), maka besar sampel yang diambil pada penelitian ini 

adalah 28 sampel kasus dan 28 sampel kontrol. Sampel penelitian dibagi menjadi 

dua, yaitu : 

1.  Sampel kasus 

 Sampel kasus dalam penelitian ini adalah orang yang bertempat tinggal di  

Kelurahan Padukuhan Kraton yang terdiagnosis filariasis (hasil survei darah jari 

positif) pada tahun 2011-2013 yang tercatat di data Puskesmas Dukuh Kota 

Pekalongan dengan jumlah 28 orang yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi 

sebagai berikut : 

1) Kriteria inklusi kasus yaitu : 

a. Sebelum terdiagnosis positif filariasis sampel bertempat tinggal di 

Kelurahan Padukuhan Kraton Kota Pekalongan. 

b. Sampel bersedia mengikuti penelitian. 

2) Kriteria eksklusi kasus yaitu: Sampel telah pindah dari Kelurahan 

Padukuhan Kraton Kota Pekalongan. 

2. Sampel kontrol 

 Sampel kontrol dalam penelitian ini adalah orang yang bukan penderita 

filariasis yang tinggal tidak serumah dengan penderita yang bertempat tinggal di 

Kelurahan Padukuhan Kraton Kota Pekalongan Tahun 2011-2013 yaitu sejumlah 

28 orang yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi sebagai berikut : 

1) Kriteria inklusi kontrol yaitu : 
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a. Warga Kelurahan Padukuhan Kraton Kota Pekalongan yang 

dinyatakan negatif filariasis berdasarkan hasil survei darah jari 

pada tahun 2011-2013. 

b. Bertempat tinggal di Kelurahan Padukuhan Kraton Kota 

Pekalongan. 

2) Kriteria eksklusi kontrol yaitu : 

a. Sampel telah pindah dari Kelurahan Padukuhan Kraton Kota 

Pekalongan. 

b. Tidak bersedia mengikuti penelitian. 

 

3.7 Sumber Data 

Sumber data penelitian  ini adalah subjek dari mana data diperoleh. 

Sumber data penelitian ini yaitu: 

3.7.1 Data Primer 

Data primer diperoleh melalui kuesioner dan hasil pemeriksaan Filariasis. 

Kuesioner dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan informasi melalui 

jawaban dari responden mengenai kondisi fisik lingkungan dan perilaku yang 

berisiko dengan kejadian penyakit filariasis. 

3.7.2 Data Sekunder  

Data sekunder berupa data penderita/kasus diperoleh dari data Puskesmas 

Dukuh Kota Pekalongan. 
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3.8 Instrumen Penelitian dan Teknik Pengambilan Data 

3.8.1 Instrumen Penelitian  

Kuesioner  

Adalah daftar alat pertanyaan yang sudah tersusun dengan baik, sudah 

matang di mana responden (dalam hal angket) dan interviewer (dalam hal 

wawancara) tinggal memberikan jawaban atau dengan memberikan tanda-

tanda tertentu. Kuesioner adalah bentuk penjabaran variabel yang terlibat 

dalam tujuan penelitian tersebut (Soekidjo Notoatmodjo, 2010: 152). 

Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data tentang kondisi fisik 

lingkungan dan perilaku dari subyek penelitian. 

3.8.2 Teknik Pengambilan Data 

 Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan 

dokumentasi. 

3.8.2.1 Wawancara  

Adalah suatu metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan data, 

dimana peneliti mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari 

seseorang sasaran penelitian (responden), atau bercakap-cakap berhadapan 

muka dengan orang tersebut (face to face). Data dapat diperoleh dari 

responden melalui suatu pertemuan atau percakapan. Teknik pengambilan data 

dengan wawancara tersebut digunakan untuk memperoleh data primer yaitu 

data yang diperoleh secara langsung dari hasil observasi di lapangan. Gejala-

gejala yang tidak dapat terlihat atau diperoleh melalui observasi dapat digali 

dari wawancara (Soekidjo Notoatmodjo, 2010: 139). 
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Dalam penelitian ini jenis wawancara terpimpin, wawancara ini dilakukan 

berdasarkan pedoman-pedoman berupa kuesioner yang telah disipakan masak-

masak sebelumnya. Interviewer tinggal membacakan pertanyaan-pertanyaan 

tersebut kepada yang diwawancarai. Pertanyaan-pertanyaan didalam kuesioner 

tersebut disusun sedemikian rupa sehingga mencakup variabel-variabel yang 

berkaitan dengn hipotesisnya (Soekidjo Notoatmojo, 2010: 141). 

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan untuk mengetahui kondisi fisik 

lingkungan dan perilaku masyarakat yang berisiko dengan kejadian filariasis 

di Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara Kota 

Pekalongan. 

3.8.2.2 Dokumentasi 

 Dokumentasi dalam penelitian ini berupa data penderita/kasus yang 

diperoleh dari Puskesmas Dukuh Kota Pekalongan. 

 

3.9 Prosedur Penelitian 

 Urutan perolehan data dalam penelitian ini adalah: 

3.9.1 Tahap Pra Penelitian 

Tahap pra penelitian adalah kegiatan yang dilakukan sebelum melakukan 

penelitian. Adapun kegiatan pra penelitian adalah: 

1. Koordinasi: Peneliti melakukan koordinasi dengan Kepala Bagian P2P PL 

Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, bagian P2P PL Puskesmas Dukuh dan 

Lurah Padukuhan Kraton sebelum melakukan penelitian tentang tujuan 

penelitian dan prosedur pelaksanaan penelitian. 
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2. Perijinan: Peneliti mengajukan surat ijin penelitian untuk mengadakan 

penelitian di Kelurahan Padukuhan Kraton Kota Pekalongan. 

3. Persiapan kuesioner yang akan digunakan untuk wawancara kepada 

responden. 

3.9.2 Tahap Penelitian  

Tahap penelitian adalah kegiatan yang dilakukan saat penelitian. Adapun 

kegiatan pada tahap penelitian adalah: 

1. Pemilihan subyek penelitian yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. 

2. Subjek penelitian yang terpilih kemudian dilakukan wawancara langsung 

guna mendapatkan informasi/data penelitian. 

3.9.3 Tahap Pasca Penelitian  

Tahap akhir penelitian adalah kegiatan yang dilakukan pada saat setelah 

selesai penelitian adalah: 

1. Pencatatan seluruh data dan hasil penelitian. 

2. Pengolahan dan analisis data analisis data secara univariat dan bivariat. 

 

3.10 Teknik Analisis Data 

3.10.1 Pengolahan Data 

Agar analisis data penelitian menghasilkan informasi yang benar dan tepat 

maka sebelum melakukan analisis perlu dilakukan proses manajemen atau 

pengolahan data terdiri dari : 
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3.10.1.1 Editing 

Sebelum diolah data yang sudah terkumpul perlu diperiksa terlebih dahulu. 

Data atau keterangan yang telah dikumpulkan yang berupa daftar pertanyaan 

dibaca sekali lagi dan diperbaiki jika dirasakan masih ada kesalahan dan keraguan 

data. 

3.10.1.2 Coding 

 Merupakan kegiatan merubah data berbentuk huruf menjadi angka atau 

bilangan masing-masing variabel penelitian diberi kode angka selanjutnya 

dimasukkan dalam lembar tabel kerja untuk mempermudah entri komputer. 

3.10.1.3 Scoring 

Yaitu memberikan skor atau nilai pada setiap jawaban yang diberikan oleh 

responden. 

3.10.1.4 Tabulasi  

Tabulasi dimaksudkan untuk memasukan data kedalam tabel dan mengatur 

angka sehingga dapat dihitung dalam berbagai kategori. 

3.10.1.5 Entry  

Data yang telah dikode kemudian di masukan ke dalam program komputer 

untuk selanjutnya akan diolah. 

3.10.2 Analisis Data 

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan bantuan 

program komputer melalui dua jenis analisis yaitu : 
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3.10.2.1 Analisis Univariat 

 Analisis univariat yaitu analisa yang dilakukan terhadap tiap variabel dari 

hasil penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan 

karakteristik setiap variabel penelitian. Pada umumnya dalam analisis ini hanya 

menghasilkan distribusi dan presentase dari tiap variabel (Soekidjo Notoatmodjo, 

2010: 182).  Analisis univariat bermanfaat untuk melihat apakah data telah layak 

untuk dianalisis, melihat gambaran data yang dikumpulkan dan apakah data telah 

optimal untuk dianalisis lebih lanjut. 

3.10.2.2 Analisis Bivariat 

 Analisis bivariat dilakukan terhadap dua variabel yag diduga berhubungan 

atau berkorelasi (Soekidjo Notoatmodjo, 2010: 183). Pada analisis bivariat, 

dilakukan dengan membuat tabel silang antara variabel terikat dan bebas yaitu 

untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan kondisi fisik lingkungan dan 

perilaku masyarakat dengan kejadian filariasis di Kelurahan Padukuhan Kraton 

Kota Pekalongan. 

 Analisis bivariat dilaksanakan dengan menggunakan uji chi square (X
2) 

dengan menggunakan α= 0,05 dan Confidence Interval (CI) sebesar 95%. 

Estimasi besar sampel dihitung dengan menggunakan Odd Ratio (OR). Dalam 

penelitian ini, uji chi square digunakan sebagai uji dependensi untuk menguji 

hipotesis, mengenai ada atau tidaknya hubungan antara variabel bebas dengan 

variabel terikat. 

Syarat uji Chi Square adalah tidak ada sel yang nilai observed-nya bernilai 

nol, dan sel yang digunakan mempunyai expected kurang dari 5, maksimal 20% 
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dari jumlah sel, dan menggunakan tabel 2x2. Jika syarat uji Chi Square tidak 

terpenuhi maka dilakukan penggabungan dan dilanjutkan uji alternatifnya yaitu 

uji Fisher. 

Dasar pengambilan keputusan yang digunakan berdasarkan probabilitas. 

Jika probabilitas <0,05 maka Ho ditolak. Ini berati kedua variabel ada hubungan. 

Akan tetapi jika probabilitas >0,05 maka Ho diterima, berarti variabel tersebut 

tidak ada hubungan. 

3.10.2.3 Analisis Chi-Square 

 Setelah diolah, kemudian dianalisis dengan uji statistik chi-square test 

untuk membuktikan adanya hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. 

3.10.2.4 Penentuan Odds Ratio (OR) 

 Odds Ratio (OR) adalah penilaian berapa seringnya terdapat pajanan pada 

kasus dibandingkan pada kontrol (Sudigdo Sastroasmoro dan Sofyan Ismail, 

1995: 87).  

 Perhitungan analisis hasil studi kasus kontrol dapat dilakukan dengan 

meihat proporsi masing-masing variabel yang diteliti pada kasus dan kontrol yang 

dilakukan analisis variabel dengan cara memasukkan setiap variabel yang diduga 

berisiko dengan kejadian filariasis di Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan 

Pekalongan Utara Kota Pekalongan ke dalam tabel dengan menghitung OR dan 

CI 95% dengan kemaknaan p= 0,005. OR digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar peran faktor risiko terhadap terjadinya penyakit filariasis dinilai seberapa 

sering pajanan pada kasus dibandingkan pada kontrol (Tabel 3.2). 
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Tabel 3.2: Penentuan Odds Ratio 

Faktor Risiko 
Efek  

Jumlah  
Kasus  Kontrol 

Ya (+) A B A+B 

Tidak (-) C D C+D 

Jumlah  A+B B+D A+B+C+D 

(Sumber: Sudigdo Sastroasmoro dan Sofyan Ismail, 1995) 

Susunan hasil pengamatan dalam tabel 2x2 dilakukan sebagai berikut: 

Sel A= kasus yang mengalami pajanan 

Sel B= kontrol yang mengalami pajanan 

Sel C= kasus yang tidak mengalami pajanan 

Sel D= kontrol yang tidak mengalami pajanan 

 Untuk menilai odd ratio atau seberapa sering terdapat pajanan pada kasus 

dibandingkan pada kontrol yaitu: OR= odds pada kasus: odds pada kontrol. 

Interpretasi OR dan 95% CI: 

1. OR > 1, dan 95% CI tidak mencakup angka 1, menunjukkan bahwa faktor 

yang diteliti merupakan faktor risiko timbulnya penyakit. 

2. OR > 1, dan 95% CI mencakup angka 1, menunjukkan bahwa faktor yang 

diteliti belum merupakan faktor risiko timbulnya penyakit. 

3. OR= 1, dan 95% CI mencakup angka 1 atau 95% CI mencakup angka 1, 

menunjukkan bahwa faktor yang diteliti bukan merupakan faktor risiko 

timbulnya penyakit. 
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4. OR < 1, dan 95% CI tidak mencakup angka 1, menunjukkan bahwa faktor 

yang diteliti merupakan faktor protektif yang dapat mengurangi terjadinya 

penyakit. 

5. OR < 1, dan 95% CI mencakup angka 1, menunjukkan bahwa faktor yang 

diteliti belum tentu merupakan faktor protektif yang dapat mengurangi 

terjadinya penyakit (Sudigdo Sastroasmoro dan Sofyan Ismail, 1995: 88).  

 

 

  



77 
 

 
 

BAB V 

PEMBAHASAN 

 

 

5.1  Pembahasan 

5.1.1 Hubungan antara Keberadaan Semak-semak dengan Kejadian 

Filariasis di Kelurahan Padukuhan Kraton Kota Pekalongan 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ada hubungan antara 

keberadaan semak-semak dengan kejadian filariasis di Kelurahan Padukuhan 

Kraton Kota Pekalongan. Diperoleh nilai OR sebesar 7,222 dan 95%CI= 1,411-

36,965 maka dapat diketahui bahwa responden yang mempunyai keberadaan 

semak-semak di sekitar rumah mempunyai risiko 7,2 kali lebih besar menderita 

filariasis daripada responden yang tidak mempunyai keberadaan semak-semak di 

sekitar rumah. Karena nilai OR>1 dan 95%CI tidak mencakup angka 1, maka 

dapat dikatakan bahwa keberadaan semak-semak merupakan salah satu faktor 

risiko timbulnya penyakit filariasis.  

Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian Puteri Arumsari (2010) 

yang meneliti tentang hubungan faktor lingkungan dan perilaku dengan kejadian 

filariasis di Kelurahan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota 

Pekalongan, memperoleh hasil bahwa ada hubungan yang bermakna antara 

keberadaan semak-semak dengan kejadian filariasis (p= 0,044). 

Jurnal kesehatan lingkungan tentang Hubungan Kondisi Lingkungan 

Rumah, Sosial Ekonomi, dan Perilaku Masyarakat dengan Kejadian Filariasis di 
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Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan menyebutkan bahwa keberadaan 

semak-semak merupakan tempat beristirahat bagi Cx. Quinquefasciatus jika 

berada di luar rumah. Semakin dekat jarak rumah responden dengan semak-

semak, maka semakin besar peluang responden kontak dengan Cx. 

Quinquefasciatus (Windiastuti, dkk: 2013). 

Penelitian yang dilakukan di Kelurahan Padukuhan Kraton Kota Pekalongan 

menunjukkan bahwa pada kelompok responden kasus yang di sekitar rumah 

terdapat keberadaan semak-semak sebanyak 10 responden, dan yang tidak 

terdapat keberadaan semak-semak sebanyak 18 responden. Sedangkan pada 

kelompok responden kontrol yang di sekitar rumah terdapat keberadaan semak-

semak sebanyak 2 responden, dan yang tidak terdapat keberadaan semak-semak 

sebanyak 26 responden. 

Meskipun keberadaan semak-semak di sekitar rumah responden tidak 

banyak, namun keberadaan semak-semak termasuk dalam lingkungan fisik yang 

dapat mempengaruhi kepadatan nyamuk. Lingkungan fisik erat kaitannya dengan 

kehidupan ventor, sehingga berpengaruh terhadap munculnya sumber-sumber 

penularan filariasis. Lingkungan fisik dapat menciptakan tempat-tempat 

perindukan dan beristirahatnya nyamuk. Lingkungan dengan tumbuhan air, 

semak-semak, di rawa-rawa, dan adanya hospes reservoir (kera, lutung, dan 

kucing) berpengaruh terhadap penyebaran vektor filariasis sub periodik noturna 

dan non periodik (Depkes RI: 2008). 

Keberadaan semak-semak merupakan salah satu faktor yang berisiko 

dengan kejadian filariasis, maka perlu adanya tindakan untuk memutus mata 
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rantai penularan filariasis. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan yaitu dengan 

membersihan semak-semak sekurang-kurangnya 2 minggu sekali untuk 

mengurangi kerimbunan semak-semak, dalam upaya mengurangi tempat 

peristirahatan nyamuk. 

5.1.2 Hubungan antara Keberadaan Genangan Air dengan Kejadian 

Filariasis di Kelurahan Padukuhan Kraton Kota Pekalongan 

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan 

keberadaan genangan air dengan kejadian filariasis di Kelurahan Padukuhan 

Kraton Kota Pekalongan dengan p-value sebesar 0,193. Berdasarkan observasi 

peneliti di lapangan diduga faktor yang mengakibatkan tidak adanya hubungan 

signifikan antara keberadaan genangan air dengan kejadian filariasis di lokasi ini 

karena kondisi lingkungan yang sama antara lokasi tempat tinggal responden 

kasus dan kontrol yang berada di wilayah rawan banjir rob.  

Genangan air rob yang berada di Kelurahan Padukuhan Kraton merupakan 

genangan air payau, yaitu campuran air asin dengan air tawar, karena berasal dari 

air laut yang tercampur dengan air hujan. Nyamuk Cx.quinquefasciatus, sebagai 

vektor filariasis di Kota Pekalongan, tidak dapat berkembangbiak pada air payau 

tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gilang Yoghi Pratama 

(2015) menunjukkan bahwa genangan air payau merupakan tempat yang cocok 

dan disukai oleh nyamuk jenis Anopheles.  

Hasil penelitian di Kelurahan Padukuhan Kraton Kota Pekalongan dapat 

diketahui bahwa pada kelompok responden kasus yang di sekitar rumah terdapat 

keberadaan genangan air sebanyak  23 responden, dan tidak terdapat keberadaan 



80 
 

 
 

genangan air di sekitar rumah sebanyak 5 responden. Sedangkan pada kelompok 

responden kontrol yang terdapat keberadaan genangan air di sekitar rumah 

sebanyak 27 responden, dan yang tidak terdapat keberadaan genangan air 

sebanyak 1 responden. Data di atas menunjukkan bahwa hampir sebagian besar di 

sekitar rumah responden terdapat keberadaan genangan air. 

Jurnal kesehatan lingkungan tentang Hubungan Kondisi Lingkungan 

Rumah, Sosial Ekonomi, dan Perilaku Masyarakat dengan Kejadian Filariasis di 

Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan menyebutkan bahwa genangan 

air di sekitar rumah akan menjadi breeding places bagi nyamuk Cx. 

Quinquefasciatus, di dalam daur hidupnya, nyamuk membutuhkan air yang 

jumlahnya sangat sedikit (50 cc), nyamuk sudah dapat menggunakannya sebagai 

habitat. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab tidak ada hubungan, karena 

nyamuk culex lebih menyukai air yang kotor dan sedikit. Jarak terbang nyamuk 

pada umumnya adalah 1-2 Km. Jadi dengan keberadaan genangan air pada jarak 

tersebut akan mendekatkan manusia dengan nyamuk vektor filariasis sehingga 

risiko terkena filariasis pada orang yang tinggal dekat genangan air lebih tinggi 

dibandingkan orang yang tinggal jauh dari genangan air. Genangan air 

berpengaruh terhadap distribusi habitan vektor filariasis dan mata rantai 

penularannya karena mempengaruhi dan mendukung kepadatan nyamuk Culex 

quinquefasciatus (Windiastuti, dkk: 2013). 
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5.1.3 Hubungan antara Kondisi SPAL dengan Kejadian Filariasis di 

Kelurahan Padukuhan Kraton Kota Pekalongan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara kondisi 

SPAL dengan kejadian filariasis di Kelurahan Padukuhan Kraton Kota 

Pekalongan dengan p-value sebesar 0,705. Diduga SPAL tidak menjadi faktor 

risiko transmisi filariasis di Kelurahan ini, karena responden pada kelompok kasus 

dan kontrol sama-sama memiliki SPAL yang terbuka dan tergenang. Faktor lain 

yang menyebabkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara kondisi SPAL 

dengan kejadian karena di Kelurahan Padukuhan Kraton memiliki kondisi 

lingkungan yang sama yaitu sering terjadi banjir rob, sehingga SPAL sering 

meluap dan timbul genangan yang diakibatkan volume air rob tinggi dan aliran air 

terhambat dan tidak dapat mengalir keluar ke badan air. Selain itu, sebagian besar 

SPAL di Kelurahan Padukuhan Kraton khususnya pada RW 13 dan RW 14 air 

pada SPAL tercampur dengan limbah batik, sehingga nyamuk vektor filariasis 

tidak dapat berkembangbiak pada kondisi SPAL tersebut. 

Kondisi SPAL yang buruk atau saluran air limbahnya terbuka menurut 

Mardiana, dkk (2007), memiliki resiko lebih besar yaitu  2,56 kali untuk terkena 

filariasis dibandingkan saluran yang tertutup. Adanya saluran pembuangan air 

limbah yang terbuka berpengaruh terhadap kejadian filariasis dalam 12 bulan 

terakhir, oleh karena itu pada saluran air limbah yang terbuka menyebabkan 

tersedianya tempat perkembangbiakan yang baik untuk nyamuk vektor filariasis 

yaitu culex quinquefasciatus. 
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5.1.4 Hubungan antara Pemakaian Kelambu saat Tidur dengan Kejadian 

Filariasis di Kelurahan Padukuhan Kraton Kota Pekalongan 

 Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ada hubungan antara pemakaian 

kelambu saat tidur dengan kejadian filariasis di Kelurahan Padukuhan Kraton 

Kota Pekalongan. Diperoleh nilai OR sebesar 6,923 dan 95%CI= 1,900-25,227 

maka dapat diketahui bahwa responden yang tidak memakai kelambu saat tidur 

pada malam hari mempunyai risiko 6,9 kali lebih besar menderita filariasis 

daripada responden yang memakai kelambu saat tidur pada malam hari. Karena 

nilai OR>1 dan 95%CI tidak mencakup angka 1, maka dapat dikatakan bahwa 

pemakaian kelambu saat tidur pada malam hari merupakan salah satu faktor risiko 

timbulnya penyakit filariasis. 

 Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian oleh Aini Ulfana yang 

meneliti tentang hubungan faktor lingkungan rumah dan perilaku dengan kejadian 

filariasis di Kabupaten Pekalongan Tahun 2009, yang didapatkan hasil bahwa 

kejadian filariasis berhubungan dengan kebiasaan memakai kelambu pada saat 

tidur (p= 0,033). 

 Kebiasaan memakai kelambu pada saat tidur merupakan salah satu cara untuk 

mengurangi penularan filariasis, karena dengan kebiasaan memakai kelambu pada 

saat tidur dapat mencegah dari gigitan nyamuk pembawa filariasis dan 

mengendalikan nyamuk agar nyamuk tidak menularkan filariasis. Menurut Ardias, 

dkk (2012) dalam Jurnal kesehatan lingkungan tentang Faktor Lingkungan dan 

Perilaku Masyarakat yang Berhubungan dengan Kejadian Filariasis di Kabupaten 

Sambas menyatakan bahwa faktor kebiasaan memakai kelambu pada waktu tidur 
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secara teoritis memiliki kontribusi dalam pencegahan filariasis, karena pada 

umumnya aktivitas nyamuk menggigit tertinggi pada malam hari.  

 Prinsip penggunaan kelambu adalah upaya untuk mencegah kontak dengan 

nyamuk, jenis kelambu manapun yang digunakan oleh responden pada saat tidur, 

tetap menjadi upaya penting dalam rangka mencegah penularan penyakit 

filariasis, namun penggunaan kelambu tidak akan berarti kalau tidak diikuti 

dengan pemakaian yang rutin oleh seseorang. 

Hasil penelitian di lapangan dengan responden, bahwa ditemukan banyak 

responden yang tidak menggunakan kelambu karena rata-rata responden telah 

menggunakan obat anti nyamuk dan merasa tidak nyaman kalau tidur memakai 

kelambu, sehingga banyak responden tidak mau memakai kelambu. Menurut H.L 

Blum faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan termasuk filariasis 

antara lain adalah faktor perilaku masyarakat. Dalam hal ini perilaku masyarakat 

sangat berpengaruh terhadap kejadian filariasis antara lain man made breeding 

places, perilaku tidak memakai kelambu, tidur larut malam tanpa pelindung 

(Repellent/memakai jaket/baju lengan panjang). 

5.1.5 Hubungan antara Penggunaan Kawat Kasa pada Ventilasi dengan 

Kejadian Filariasis di Kelurahan Padukuhan Kraton Kota Pekalongan 

Hasil penelitian dengan responden di Kelurahan Padukuhan Kraton Kota 

Pekalongan, diketahui bahwa tidak ada hubungan antara penggunaan kawat kasa 

pada ventilasi dengan kejadian filariasis dengan p-value sebesar 0,422. Beberapa 

dugaan yang mengakibatkan tidak adanya hubungan signifikan antara penggunaan 

kawat kasa dengan kejadian filariasis karena ditemukan hanya sebagian responden 
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saja yang menggunakan kawat kasa pada ventilasi di seluruh bagian ruangan 

rumahnya, ini mungkin disebabkan karena responden yang telah memakai obat 

anti nyamuk bakar/oles, kelambu, sehingga tidak perlu lagi menggunakan kawat 

kasa pada ventilasi di setiap ruangan rumahnya. Faktor lain yaitu pemasangan 

kawat kasa di rumah salah satunya dipengaruhi juga oleh faktor ekonomi 

responden. 

Salah satu penyebab terjadinya penularan filariasis adalah kondisi rumah 

yang tidak dipasang kawat kasa pada ventilasi, hal ini mempermudah masuknya 

nyamuk ke dalam rumah. Sedangkan proporsi pada kelompok responden kasus 

dan pada kelompok responden kontrol yang menggunakan kawat kasa pada 

ventilasi hampir sama sedikitnya, sehingga tidak bisa dibandingkan antara 

responden kelompok kasus dan kelompok kontrol. 

5.1.6 Hubungan antara Kebiasaan Menggantung Pakaian dengan Kejadian 

Filariasis di Kelurahan Padukuhan Kraton Kota Pekalongan 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tidak ada hubungan antara 

kebiasaan menggantung pakaian dengan kejadian filariasis di Kelurahan 

Padukuhan Kraton Kota Pekalongan dengan p-value sebesar 0,098. Beberapa 

dugaan yang mengakibatkan tidak adanya hubungan signifikan antara kebiasaan 

menggantung pakaian dengan kejadian filariasis antara lain, responden kasus 

maupun kontrol sebagian besar (62,5%) mempunyai kebiasaan yang sama yaitu 

menggantung pakaian yang sudah dipakai di dalam rumah, karena pakaian 

tersebut masih ingin dipakai responden lagi, di dalam rumah responden ada 

anggota keluarga yang bersekolah atau kerja yang mengharuskan memakai lagi 
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pakaian yang sudah  digantung tersebut dan kurangnya pengetahuan responden 

tentang kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah merupakan tempat 

istirahatnya nyamuk pembawa vektor filariasis karena nyamuk menyukai tempat-

tempat yang terlindungi dari sinar matahari dan cahaya. 

Jurnal kesehatan lingkungan tentang Faktor Risiko Lingkungan dan 

Kebiasaan Penduduk Berhubungan dengan Kejadian Filariasis di Distrik Windesi 

Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua, menyebutkan bahwa pakaian yang 

tergantung di dalam rumah merupakan resting places nyamuk setelah menghisap 

darah sehingga lebih mendekatkan manusia dengan nyamuk vektor filariasis 

sehingga peluang kontak dengan manusia semakin besar. Berdasarkan hasil 

analisis statistik yang dilakukan dalam penelitian ini tidak ditemukan hubungan 

yang signifikan antara kebiasaan menggantung pakaian dengan kejadian filariasis 

(p= 0,384). Tidak adanya hubungan yang signifikan antara kebiasaan 

menggantung pakaian dengan kejadian filariasis dalam penelitian ini disebabkan 

oleh faktor suhu dan pencahayaan dalam rumah yang tidak mendukung bagi 

nyamuk untuk digunakan sebagai resting places (Yulius Sarungu, dkk: 2012). 

 

5.2 Hambatan dan Kelemahan Penelitian 

5.2.1 Hambatan Penelitian 

Hambatan yang ditemui dalam penelitian ini yaitu:  

1. Sebagian responden penelitian ini hanya bisa ditemui pada jam tertentu, 

dikarenakan kesibukan masing-masing responden. 
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2. Sebagian responden kasus merasa malu pada peneliti, sehingga 

memberikan pernyataan yang tidak sesuai. 

5.2.2 Kelemahan Penelitian 

Recall bias, penelitian ini menggunakan studi kasus kontrol dan 

pengumpulan data mengenai faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian 

filariasis diperoleh hanya dengan mengandalkan daya ingat responden. Hal ini 

disebabkan adanya faktor lupa pada responden. Upaya yang dapat meminimalisir 

terjadinya recall bias dalam penelitian yaitu dengan menggunakan wawancara 

mendalam untuk memperoleh informasi yang lebih tepat dan lengkap. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, simpulan dari penelitian ini 

adalah: 

7. Ada hubungan keberadaan semak-semak dengan kejadian filariasis di 

Kelurahan Padukuhan Kraton Kota Pekalongan. 

8. Tidak ada  hubungan keberadaan genangan air dengan kejadian filariasis di 

Kelurahan Padukuhan Kraton Kota Pekalongan. 

9. Tidak ada hubungan kondisi SPAL dengan kejadian filariasis di Kelurahan 

Padukuhan Kraton Kota Pekalongan. 

10. Ada hubungan pemakaian kelambu saat tidur dengan kejadian filariasis di 

Kelurahan Padukuhan Kraton Kota Pekalongan. 

11. Tidak ada hubungan penggunaan kawat kasa pada ventilasi dengan kejadian 

filariasis di Kelurahan Padukuhan Kraton Kota Pekalongan. 

12. Tidak ada hubungan kebiasaan menggantung pakaian dengan kejadian 

filariasis di Kelurahan Padukuhan Kraton Kota Pekalongan 

 

6.2 Saran 

 Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:  
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6.2.1 Bagi Masyarakat di Kelurahan Padukuhan Kraton 

1. Masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran dalam memperhatikan 

kondisi fisik lingkungan di sekitar rumah guna mengurangi resting place. 

2. Meningkatkan perilaku dalam upaya pecegahan filariasis seperti 

menggunakan kelambu pada saat tidur. 

6.2.2 Bagi Puskesmas dan Dinas Kesehatan Terkait 

Perlu melakukan penyuluhan dan penyebarluasan informasi secara teratur 

tentang filariasis, kondisi fisik lingkungan, pemakaian kelambu saat tidur 

dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat dan untuk 

mengurangi risiko mengalami kontak dengan nyamuk. 
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Lampiran 7 

INSTRUMEN PENELITIAN KASUS KONTROL 

HUBUNGAN KONDISI FISIK LINGKUNGAN DAN PERILAKU 

MASYARAKAT DENGAN KEJADIAN FILARIASIS DI KELURAHAN 

PADUKUHAN KRATON KOTA PEKALONGAN TAHUN 2015 

STATUS RESPONDEN : KASUS/KONTROL (coret salah satu) 

Tanggal wawancara  : 

No. Responden  : 

Petunjuk : 

1. Daftar isian diisi sesuai dengan jawaban yang sebenarnya. 

2. Daftar pilihan diisi pada kolom-kolom yang tersedia dengan kode-kode 

yang sesuai atau coret salah satu pilihan jawaban. 

I. IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama   : 

2. Umur   : 

3. Jenis kelamin : a. Laki-laki  

b. Perempuan  

4. Tingkat pendidikan  : a. Tidak sekolah  

b. Tidak tamat SD 

c. Tamat SD 

d. Tamat SMP 
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e. Tamat SMA 

f. Tamat Akademi/PT 

5. Jenis pekerjaan  : a. Buruh  

b. Petani  

c. Pedagang  

d. Wiraswasta  

e. Pegawai Negeri 

f. Tidak Bekerja 

II. RIWAYAT KEJADIAN FILARIASIS 

Pertanyaan ini ditujukan kepada responden dalam kelompok kasus untuk 

mengetahui riwayat kejadian filariasis. 

No. Status filariasis 
Setelah 

SDJ 2011 

Setelah 

SDJ 2012 

Setelah 

SDJ 2013 

1. Sejak kapan Anda dinyatakan 

menderita filariasis? 

   

 

No. 
Gejala filariasis 

Ya Tidak 

1. Demam    

2. Pembengkakan kelenjar getah bening   

3. Pembengkakan di lipatan paha   

4. Pembengkakan pada ketiak yang 

tampak panas dan sakit 

  

5. Terasa panas dan sakit yang menjalar 

dari pangkal ke arah ujung kaki atau 

lengan 

  

6. Pembengkakan tungkai yang terlihat 

agak kemerahan dan terasa panas 

  

7. Pembengkakan payudara  yang terlihat 

agak kemerahan dan terasa panas 
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8. Pembengkakan skrotum yang terlihat 

agak kemerahan dan terasa panas 

  

9. Pembengkakan lengan yang terlihat 

agak kemerahan dan terasa panas. 

  

 

III. KONDISI FISIK LINGKUNGAN 

Pertanyaan ini ditujukan kepada responden baik yang tergolong dalam 

kelompok kasus maupun kontrol untuk mengetahui kondisi fisik lingkungan. 

No. Pertanyaan Jawaban  

A. Keberadaan semak-semak 

1. Apakah di sekitar rumah Anda 

terdapat tanaman berupa rumput 

tinggi, pohon rimbun atau 

semak-semak? 

 

Ya 

 

Tidak 

(lanjut ke 

no.3) 

2. Jika ada, apakah jarak semak-

semak dalam radius 100 meter? 

 

Ya Tidak 

B. Keberadaan genangan air 

3. Apakah di sekitar rumah Anda 

terdapat genangan air berupa 

genangan air rob,  genangan air 

hujan pada barang 

bekas/sampah/pagar bambu, dan 

kolam tanpa ikan? 

 

Ya 

 

Tidak 

(lanjut ke 

no.5) 

4. Jika ada, apakah jarak genangan 

air dalam radius 100 meter? 

 

Ya Tidak 

C. Kondisi SPAL 

5. Apakah di sekitar rumah Anda 

terdapat SPAL? 

 

Ya 

 

Tidak 

(lanjut ke 

no.8) 

6. Bagaimana kondisi SPAL di 

sekitar rumah Anda? 
Tertutup Terbuka 
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7.  Bagaimana kondisi aliran SPAL 

di sekitar rumah Anda? 

 

Lancar Menggenang 

 

IV. PERILAKU MASYARAKAT 

Pertanyaan ini ditujukan kepada responden baik yang tergolong dalam 

kelompok kasus maupun kontrol untuk mengetahui perilaku masyarakat. 

No. Pertanyaan Jawaban 

D. Pemakaian kelambu saat tidur 

8. Apakah saat tidur 

malam Anda 

memakai kelambu? 

 

Ya 

 

Tidak 

(lanjut ke no.11) 

9. Seberapa sering 

Anda 

menggunakan 

kelambu saat tidur 

malam? 

Selalu  

(7 kali 

seming-

gu)  

Sering (5-6 

kali 

seminggu) 

Kadang-

kadang (3-

4 kali 

semi-

nggu) 

Jarang  

(1-2 kali 

seminggu) 

10. Bagaimana kondisi 

kelambu yang 

dipakai saat tidur 

malam? 

 

Rapat/baik Tidak rapat/tidak baik 

E. Penggunaan kawat kasa pada ventilasi 

11. Pada ventilasi 

rumah Anda, 

apakah terpasang 

kawat kasa? 

 

Ya 

 

Tidak 

(lanjut ke no.13) 

12. Bagaimana kondisi 

kawat kasa yang 

terpasang pada 

ventilasi? 

 

Rapat/baik Tidak rapat/tidak baik 
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F. Kebiasaan menggantung pakaian 

13. Apakah Anda 

pernah 

menggantungkan 

pakaian yang sudah 

dipakai di dalam 

rumah? 

 

Ya Tidak 

14. Seberapa sering 

Anda menggantung 

pakaian? 

 

Selalu  

(7 kali 

seminggu) 

Sering 

(5-6 kali 

semi-

nggu) 

Kadang-

kadang (3-4 

kali semi-

nggu) 

Jarang  

(1-2 kali 

seminggu) 

 

V. PANDUAN PENILAIAN 

Petunjuk untuk menilai hasil dari kuesioner yang benar dinyatakan kepada 

responden. 

No. Variabel Kategori 

1. Keberadaan semak-semak Tidak ada, jika tidak terdapat tanaman yang 

yang berupa rumput tinggi, pohon 

rimbun/semak di sekitar tempat tinggal 

responden dalam radius 100 meter. 

Ada, jika terdapat tanaman yang yang 

berupa rumput tinggi, pohon rimbun/semak 

di sekitar tempat tinggal responden dalam 

radius 100 meter. 

2. Keberadaan genangan air Tidak ada, jika tidak terdapat air yang 

menggenang dalam lubang yang berada di 

tanah maupun di kaleng bekas, genangan air 

rob, genangan air bersih/hujan yang 

tergenang pada barang bekas/sampah/pagar 

bambu, dan kolam tanpa ikan di sekitar 

rumah responden dalam radius 100 meter. 

Ada,  jika terdapat air yang menggenang 

dalam lubang yang berada di tanah maupun 

di kaleng bekas, genangan air rob, genangan 

air bersih/hujan yang tergenang pada barang 

bekas/sampah/pagar bambu, dan kolam 

tanpa ikan di sekitar rumah responden dalam 
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radius 100 meter. 

3. Kondisi SPAL Buruk, jika tidak terdapat SPAL atau 

terdapat SPAL dengan kondisi terbuka dan 

aliran yang menggenang atau tidak lancar. 

Baik, jika terdapat SPAL dengan kondisi 

tertutup dan aliran yang lancar atau 

mengalir. 

4. Pemakaian kelambu saat 

tidur 

Tidak, jika responden tidak pernah, jarang 

(3-4 kali seminggu), atau kadang-kadang (3-

4 kali seminggu) memakai kelambu dengan 

kondisi kelambu rapat/baik maupun tidak 

rapat/baik. 

Ya, jika responden selalu (7 kali seminggu) 

atau sering (5-6 kali seminggu) tidur pada 

malam hari dengan memakai kelambu dalam 

kondisi baik/rapat. 

5. Penggunaan kawat kasa 

pada ventilasi 

 

Tidak, jika tidak terdapat kawat kasa atau 

terdapat kawat kasa dengan kondisi yang 

rusak atau tidak rapat pada ventilasi rumah 

responden. 

Ya, jika terdapat kawat kasa dengan kondisi 

rapat atau baik pada ventilasi rumah 

responden 

6. Kebiasaan menggantung 

pakaian 

Tidak, jika responden tidak pernah, jarang 

(3-4 kali seminggu), atau kadang-kadang (3-

4 kali seminggu) menggantung pakaian yang 

sudah dipakai di dalam rumah. 

  Ya, jika responden selalu (7 kali seminggu)  

atau sering (5-6 kali seminggu) 

menggantung pakaian yang sudah dipakai di 

dalam rumah. 
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Lampiran 8  

KARAKTERISTIK RESPONDEN 

No. 

Kode 

Respon-

den 

Rt/Rw Umur 
Jenis 

Kelamin 

Tingkat 

Pendidikan 

Jenis 

Pekerjaan 

Status 

Respon- 

den 

1 PK 1 1/15 35 Perempuan Tamat SD/MI Buruh Kasus 

2 
PK 2 

3/14 18 Perempuan 

Tamat 

SMA/MA/SMK Buruh 
Kasus 

3 
PK 3 

1/13 59 Laki-laki Tamat SD/MI 

Tidak 

bekerja 
Kasus 

4 
PK 4 

3/13 42 Laki-laki 

Tamat 

SMP/MTs Buruh 
Kasus 

5 
PK 5 

2/15 31 Laki-laki 

Tamat 

SMP/MTs Buruh 
Kasus 

6 PK 6 1/14 30 Laki-laki Tamat SD/MI Buruh Kasus 

7 
PK 7 

213 76 Perempuan 

Tidak tamat 

SD/MI 

Tidak 

bekerja 
Kasus 

8 PK 8 2/14 37 Perempuan Tamat SD/MI Buruh Kasus 

9 
PK 9 

1/13 60 Laki-laki 

Tidak tamat 

SD/MI Buruh 
Kasus 

10 PK 10 1/13 24 Perempuan Tamat SD/MI Buruh Kasus 

11 PK 11 1/13 53 Perempuan Tamat SD/MI Buruh Kasus 

12 
PK 12 

1/14 38 Perempuan 

Tamat 

SMP/MTs Buruh 
Kasus 

13 PK 13 1/14 31 Laki-laki Tamat SD/MI Nelayan Kasus 

14 PK 14 2/14 55 Perempuan Tamat SD/MI Buruh Kasus 

15 PK 15 2/13 39 Laki-laki Tamat SD/MI Buruh Kasus 

16 PK 16 4/12 54 Laki-laki Tamat SD/MI Buruh Kasus 

17 
PK 17 

2/13 37 Laki-laki 

Tamat 

SMP/MTs Buruh 
Kasus 

18 PK 18 1/13 24 Laki-laki Tamat SD/MI Buruh Kasus 

19 PK 19 3/14 60 Laki-laki Tamat SD/MI Buruh Kasus 

20 PK 20 2/14 26 Perempuan Tamat SD/MI Buruh Kasus 

21 PK 21 3/14 36 Perempuan Tamat SD/MI Buruh Kasus 

22 
PK 22 

3/12 48 Perempuan 

Tamat 

SMP/MTs Buruh 
Kasus 

23 
PK 23 

1/14 70 Perempuan 

Tidak tamat 

SD/MI 

Tidak 

bekerja 
Kasus 

24 
PK 24 

2/14 45 Perempuan Tamat SD/MI 

Tidak 

bekerja 
Kasus 

25 PK 25 3/12 24 Laki-laki Tamat SD/MI Buruh Kasus 

26 
PK 26 

1/13 22 Laki-laki 

Tamat 

SMP/MTs Buruh 
Kasus 

27 PK 27 2/13 42 Perempuan Tamat SD/MI Wirausaha Kasus 
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28 PK 28 1/14 35 Laki-laki Tamat SD/MI Buruh Kontrol 

29 
PK 29 

3/ 12 46 Perempuan 

Tamat 

SMA/MA/SMK PNS 
Kontrol 

30 
PK 30 

1/15 40 Perempuan 

Tamat 

SMP/MTs 

Tidak 

bekerja 
Kontrol 

31 PK 31 1/13 42 Perempuan Tamat SD/MI Wirausaha Kontrol 

32 PK 32 1/14 45 Perempuan Tamat SD/MI Buruh Kontrol 

33 
PK 33 

1/13 50 Perempuan Tamat SD/MI 

Tidak 

bekerja 
Kontrol 

34 
PK 34 

3/13 54 Perempuan 

Tidak tamat 

SD/MI Wirausaha 
Kontrol 

35 PK 35 1/13 38 Perempuan Tamat SD/MI Buruh Kontrol 

36 
PK 36 

1/13 47 Perempuan 

Tidak tamat 

SD/MI 

Tidak 

bekerja 
Kontrol 

37 PK 37 2/13 37 Laki-laki Tamat SD/MI Buruh Kontrol 

38 PK 38 3/13 45 Perempuan Tamat SD/MI Buruh Kontrol 

39 
PK 39 

3/13 43 Perempuan 

Tidak tamat 

SD/MI 

Tidak 

bekerja 
Kontrol 

40 
PK 40 

1/13 38 Perempuan 

Tidak tamat 

SD/MI Buruh 
Kontrol 

41 
PK 41 

1/14 55 Laki-laki 

Tamat 

SMP/MTs Buruh 
Kontrol 

42 PK 42 5/12 27 Perempuan Tamat SD/MI Buruh Kontrol 

43 
PK 43 

1/14 34 Laki-laki 

Tamat 

SMP/MTs Wirausaha 
Kontrol 

44 
PK 44 

3/13 55 Laki-laki 

Tidak tamat 

SD/MI Buruh 
Kontrol 

45 
PK 45 

1/15 41 Laki-laki 

Tamat 

SMP/MTs Buruh 
Kontrol 

46 
PK 46 

5/12 49 Perempuan Tamat SD/MI 

Tidak 

bekerja 
Kontrol 

47 PK 47 2/13 45 Perempuan Tamat SD/MI Wirausaha Kontrol 

48 
PK 48 

2/14 38 Laki-laki 

Tamat 

SMP/MTs Buruh 
Kontrol 

49 
PK 49 

2/14 34 Perempuan 

Tamat 

SMA/MA/SMK Buruh 
Kontrol 

50 
PK 50 

2/14 37 Perempuan Tamat SD/MI 

Tidak 

bekerja 
Kontrol 

51 
PK 51 

2/ 14 32 Perempuan 

Tamat 

SMA/MA/SMK Buruh 
Kontrol 

52 PK 52 2/14 40 Perempuan Tamat SD/MI Wirausaha Kontrol 

53 
PK 53 

2/14 48 Perempuan 

Tidak tamat 

SD/MI Wirausaha 
Kontrol 

54 
PK 54 

1/13 29 Perempuan 

Tamat 

SMA/MA/SMK 

Tidak 

bekerja 
Kontrol 

55 PK 55 2/14 40 Perempuan Tamat SD/MI Wirausaha Kontrol 

56 PK 56 4/ 15 46 Laki-laki Tamat SD/MI Buruh Kontrol 
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Lampiran 9  

DATA HASIL PENELITIAN 

Kode 

Respon-

den 

Status 

Responden 

Keberadaan 

Semak-

semak 

Keberadaan 

Genangan 

Air 

Kondisi 

SPAL 

Pemakaian 

Kelambu 

saat Tidur 

Penggunaan 

Kawat Kasa 

pada Ventilasi 

Kebiasaan 

Menggantung 

Pakaian 

PK 1 Kasus Ya Ya Buruk Ya Tidak Ya 

PK 2 Kasus Tidak Ya Buruk Ya Tidak Ya 

PK 3 Kasus Ya Ya Buruk Tidak Tidak Ya 

PK 4 Kasus Tidak Ya Buruk Ya Ya Ya 

PK 5 Kasus Ya Ya Buruk Tidak Tidak Tidak 

PK 6 Kasus Tidak Tidak Buruk Ya Tidak Ya 

PK 7 Kasus Ya Ya Buruk Tidak Tidak Ya 

PK 8 Kasus Tidak Ya Buruk Tidak Tidak Ya 

PK 9 Kasus Tidak Ya Baik Tidak Tidak Ya 

PK 10 Kasus Tidak Tidak Buruk Tidak Tidak Ya 

PK 11 Kasus Tidak Ya Buruk Tidak Tidak Ya 

PK 12 Kasus Ya Tidak Buruk Tidak Tidak Ya 

PK 13 Kasus Tidak Ya Buruk Tidak Tidak Ya 

PK 14 Kasus Ya Ya Buruk Tidak Tidak Tidak 

PK 15 Kasus Ya Ya Buruk Tidak Ya Tidak 

PK 16 Kasus Tidak Tidak Buruk Tidak Tidak Ya 

PK 17 Kasus Ya Ya Buruk Tidak Tidak Ya 

PK 18 Kasus Tidak Tidak Buruk Tidak Tidak Ya 

PK 19 Kasus Tidak Ya Buruk Tidak Tidak Ya 

PK 20 Kasus Ya Ya Baik Tidak Tidak Ya 

PK 21 Kasus Tidak Ya Buruk Tidak Tidak Ya 

PK 22 Kasus Ya Ya Baik Tidak Tidak Ya 

PK 23 Kasus Tidak Ya Buruk Tidak Tidak Tidak 

PK 24 Kasus Tidak Ya Buruk Tidak Tidak Ya 

PK 25 Kasus Tidak Ya Buruk Tidak Tidak Tidak 

PK 26 Kasus Tidak Ya Buruk Tidak Tidak Ya 

PK 27 Kasus Tidak Ya Buruk Tidak Tidak Tidak 

PK 28 Kontrol Tidak Ya Buruk Tidak Tidak Tidak 

PK 29 Kontrol Tidak Ya Buruk Tidak Tidak Tidak 

PK 30 Kontrol Tidak Ya Buruk Ya Ya Tidak 

PK 31 Kontrol Tidak Ya Buruk Ya Tidak Ya 

PK 32 Kontrol Tidak Ya Baik Ya Ya Tidak 
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PK 33 Kontrol Tidak Ya Buruk Tidak Tidak Tidak 

PK 34 Kontrol Tidak Ya Buruk Tidak Tidak Ya 

PK 35 Kontrol Tidak Ya Buruk Ya Tidak Tidak 

PK 36 Kontrol Tidak Ya Buruk Ya Tidak Tidak 

PK 37 Kontrol Tidak Ya Buruk Tidak Tidak Ya 

PK 38 Kontrol Tidak Ya Buruk Ya Ya Ya 

PK 39 Kontrol Tidak Ya Buruk Tidak Tidak Tidak 

PK 40 Kontrol Tidak Ya Baik Ya Tidak Ya 

PK 41 Kontrol Tidak Ya Buruk Ya Tidak Ya 

PK 42 Kontrol Tidak Ya Buruk Ya Tidak Tidak 

PK 43 Kontrol Tidak Ya Buruk Tidak Tidak Ya 

PK 44 Kontrol Tidak Ya Buruk Tidak Tidak Ya 

PK 45 Kontrol Tidak Ya Buruk Ya Ya Tidak 

PK 46 Kontrol Tidak Ya Buruk Ya Tidak Tidak 

PK 47 Kontrol Tidak Ya Buruk Tidak Tidak Tidak 

PK 48 Kontrol Tidak Ya Buruk Ya Ya Ya 

PK 49 Kontrol Tidak Ya Baik Ya Tidak Ya 

PK 50 Kontrol Tidak Ya Baik Tidak Tidak Ya 

PK 51 Kontrol Tidak Tidak Buruk Tidak Tidak Tidak 

PK 52 Kontrol Ya Ya Buruk Tidak Tidak Ya 

PK 53 Kontrol Tidak Ya Buruk Tidak Tidak Tidak 

PK 54 Kontrol Tidak Ya Buruk Ya Tidak Tidak 

PK 55 Kontrol Tidak Ya Baik Tidak Tidak Ya 

PK 56 Kontrol Ya Ya Buruk Ya Tidak Ya 
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Lampiran 10 

Analisis Data Univariat 

 
Statistics 

Umur Responden Kasus 

N Valid 28 

Missing 0 

Mean 41.11 

Median 37.50 

Mode 24 

 

Umur Responden Kasus 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 18 1 3.6 3.6 3.6 

22 1 3.6 3.6 7.1 

24 3 10.7 10.7 17.9 

26 1 3.6 3.6 21.4 

30 1 3.6 3.6 25.0 

31 2 7.1 7.1 32.1 

35 2 7.1 7.1 39.3 

36 1 3.6 3.6 42.9 

37 2 7.1 7.1 50.0 

38 1 3.6 3.6 53.6 

39 1 3.6 3.6 57.1 

42 2 7.1 7.1 64.3 

45 1 3.6 3.6 67.9 

48 1 3.6 3.6 71.4 

53 1 3.6 3.6 75.0 

54 1 3.6 3.6 78.6 

55 1 3.6 3.6 82.1 

59 1 3.6 3.6 85.7 

60 2 7.1 7.1 92.9 

70 1 3.6 3.6 96.4 

76 1 3.6 3.6 100.0 

Total 28 100.0 100.0  
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Statistics 

Jenis Kelamin Kasus 

N Valid 28 

Missing 0 

Mean 1.50 

Median 1.50 

Mode 1
a
 

a. Multiple modes exist. The 

smallest value is shown 

 

Jenis Kelamin Kasus 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-laki 14 50.0 50.0 50.0 

Perempuan 14 50.0 50.0 100.0 

Total 28 100.0 100.0  

 

 

Statistics 

Pendidikan Kasus 

N Valid 28 

Missing 0 

Mean 2.14 

Median 2.00 

Mode 2 

 

Pendidikan Kasus 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak tamat SD/MI 3 10.7 10.7 10.7 

Tamat SD/MI 19 67.9 67.9 78.6 

Tamat SMP/MTs 5 17.9 17.9 96.4 

Tamat SMA/MA/SMK 1 3.6 3.6 100.0 

Total 28 100.0 100.0  
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Statistics 

Umur Responden Kontrol 

N Valid 28 

Missing 0 

Mean 41.96 

Median 41.50 

Mode 38
a
 

a. Multiple modes exist. The 

smallest value is shown 

 

Umur Responden Kontrol 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 27 1 3.6 3.6 3.6 

29 1 3.6 3.6 7.1 

32 1 3.6 3.6 10.7 

34 2 7.1 7.1 17.9 

37 2 7.1 7.1 25.0 

38 3 10.7 10.7 35.7 

40 3 10.7 10.7 46.4 

41 1 3.6 3.6 50.0 

42 1 3.6 3.6 53.6 

43 1 3.6 3.6 57.1 

45 3 10.7 10.7 67.9 

46 2 7.1 7.1 75.0 

47 1 3.6 3.6 78.6 

48 1 3.6 3.6 82.1 

49 1 3.6 3.6 85.7 

50 1 3.6 3.6 89.3 

54 1 3.6 3.6 92.9 

55 2 7.1 7.1 100.0 

Total 28 100.0 100.0  
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Statistics 

Jenis Kelamin Kontrol 

N Valid 28 

Missing 0 

Mean 1.75 

Median 2.00 

Mode 2 

 

Jenis Kelamin Kontrol 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-laki 7 25.0 25.0 25.0 

Perempuan 21 75.0 75.0 100.0 

Total 28 100.0 100.0  

 

Statistics 

Pendidikan Kontrol 

N Valid 28 

Missing 0 

Mean 2.25 

Median 2.00 

Mode 2 

 

Pendidikan Kontrol 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak tamat SD/MI 6 21.4 21.4 21.4 

Tamat SD/MI 13 46.4 46.4 67.9 

Tamat SMP/MTs 5 17.9 17.9 85.7 

Tamat SMA/MA/SMK 4 14.3 14.3 100.0 

Total 28 100.0 100.0  
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Lampiran 11 

Hasil Uji Chi-Square 

Keberadaan Semak-semak * Kejadian Filariasis Crosstabulation 

   Kejadian Filariasis 

Total    Kasus Kontrol 

Keberadaan Semak-semak Ya Count 10 2 12 

Expected Count 6.0 6.0 12.0 

% within Keberadaan 
Semak-semak 

83.3% 16.7% 100.0% 

Tidak Count 18 26 44 

Expected Count 22.0 22.0 44.0 

% within Keberadaan 
Semak-semak 

40.9% 59.1% 100.0% 

Total Count 28 28 56 

Expected Count 28.0 28.0 56.0 

% within Keberadaan 
Semak-semak 

50.0% 50.0% 100.0% 

Chi-Square Tests 

 
Value Df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 6.788
a
 1 .009   

Continuity Correction
b
 5.197 1 .023   

Likelihood Ratio 7.285 1 .007   

Fisher's Exact Test    .020 .010 

Linear-by-Linear Association 6.667 1 .010   

N of Valid Cases
b
 56     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,00. 

b. Computed only for a 2x2 table     

Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 Lower Upper 

Odds Ratio for Keberadaan 

Semak-semak (Ya / Tidak) 
7.222 1.411 36.965 

For cohort Kejadian Filariasis 

= Kasus 
2.037 1.317 3.150 

For cohort Kejadian Filariasis 

= Kontrol 
.282 .078 1.023 

N of Valid Cases 56   
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Risk Estimate 

Keberadaan Genangan Air * Kejadian Filariasis Crosstabulation 

   Kejadian Filariasis 

Total    Kasus Kontrol 

Keberadaan Genangan Air Ya Count 23 27 50 

Expected Count 25.0 25.0 50.0 

% within Keberadaan 
Genangan Air 

46.0% 54.0% 100.0% 

Tidak Count 5 1 6 

Expected Count 3.0 3.0 6.0 

% within Keberadaan 
Genangan Air 

83.3% 16.7% 100.0% 

Total Count 28 28 56 

Expected Count 28.0 28.0 56.0 

% within Keberadaan 
Genangan Air 

50.0% 50.0% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 
Value Df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 2.987
a
 1 .084   

Continuity Correction
b
 1.680 1 .195   

Likelihood Ratio 3.231 1 .072   

Fisher's Exact Test    .193 .096 

Linear-by-Linear Association 2.933 1 .087   

N of Valid Cases
b
 56     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,00. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 

 

Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 Lower Upper 

Odds Ratio for Keberadaan 

Genangan Air (Ya / Tidak) 
.170 .019 1.565 

For cohort Kejadian Filariasis 

= Kasus 
.552 .346 .881 

For cohort Kejadian Filariasis 

= Kontrol 
3.240 .532 19.746 

N of Valid Cases 56   
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Kondisi SPAL * Kejadian Filariasis Crosstabulation 

   Kejadian Filariasis 

Total    Kasus Kontrol 

Kondisi SPAL 
Buruk Count 25 23 48 

Expected Count 24.0 24.0 48.0 

% within Kondisi SPAL 52.1% 47.9% 100.0% 

Baik Count 3 5 8 

Expected Count 4.0 4.0 8.0 

% within Kondisi SPAL 37.5% 62.5% 100.0% 

Total Count 28 28 56 

Expected Count 28.0 28.0 56.0 

% within Kondisi SPAL 50.0% 50.0% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .583
a
 1 .445   

Continuity Correction
b
 .146 1 .703   

Likelihood Ratio .589 1 .443   

Fisher's Exact Test    .705 .352 

Linear-by-Linear Association .573 1 .449   

N of Valid Cases
b
 56     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,00. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 

Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 Lower Upper 

Odds Ratio for Kondisi SPAL 

(Buruk / Baik) 
1.812 .389 8.444 

For cohort Kejadian Filariasis 

= Kasus 
1.389 .545 3.537 

For cohort Kejadian Filariasis 

= Kontrol 
.767 .416 1.414 

N of Valid Cases 56   
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Pemakaian Kelambu saat Tidur * Kejadian Filariasis Crosstabulation 

   Kejadian Filariasis 

Total    Kasus Kontrol 

Pemakaian Kelambu saat 

Tidur 

Tidak 
Count 24 13 37 

Expected Count 18.5 18.5 37.0 

% within Pemakaian 
Kelambu saat Tidur 

64.9% 35.1% 100.0% 

Ya 
Count 4 15 19 

Expected Count 9.5 9.5 19.0 

% within Pemakaian 
Kelambu saat Tidur 

21.1% 78.9% 100.0% 

Total 
Count 28 28 56 

Expected Count 28.0 28.0 56.0 

% within Pemakaian 
Kelambu saat Tidur 

50.0% 50.0% 100.0% 

 
 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 9.639
a
 1 .002   

Continuity Correction
b
 7.966 1 .005   

Likelihood Ratio 10.103 1 .001   

Fisher's Exact Test    .004 .002 

Linear-by-Linear Association 9.467 1 .002   

N of Valid Cases
b
 56     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,50. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 

Value 

95% Confidence Interval 

 Lower Upper 

Odds Ratio for Penggunaan 

Kelambu saat Tidur (Tidak / 

Ya) 

6.923 1.900 25.227 

For cohort Kejadian Filariasis 

= Kasus 
3.081 1.250 7.597 

For cohort Kejadian Filariasis 

= Kontrol 
.445 .271 .731 

N of Valid Cases 56   

 

Penggunaan Kawat Kasa pada Ventilasi * Kejadian Filariasis Crosstabulation 
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   Kejadian Filariasis 

Total    Kasus Kontrol 

Penggunaan Kawat Kasa 
pada Ventilasi 

Tidak Count 26 23 49 

Expected Count 24.5 24.5 49.0 

% within Penggunaan Kawat 
Kasa pada Ventilasi 

53.1% 46.9% 100.0% 

Ya Count 2 5 7 

Expected Count 3.5 3.5 7.0 

% within Penggunaan Kawat 
Kasa pada Ventilasi 

28.6% 71.4% 100.0% 

Total Count 28 28 56 

Expected Count 28.0 28.0 56.0 

% within Penggunaan Kawat 
Kasa pada Ventilasi 

50.0% 50.0% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1.469
a
 1 .225   

Continuity Correction
b
 .653 1 .419   

Likelihood Ratio 1.512 1 .219   

Fisher's Exact Test    .422 .211 

Linear-by-Linear Association 1.443 1 .230   

N of Valid Cases
b
 56     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,50. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 

Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 Lower Upper 

Odds Ratio for Penggunaan 

Kawat Kasa pada Ventilasi 

(Tidak / Ya) 

2.826 .499 15.991 

For cohort Kejadian Filariasis 

= Kasus 
1.857 .559 6.169 

For cohort Kejadian Filariasis 

= Kontrol 
.657 .377 1.145 

N of Valid Cases 56   

 

Kebiasaan Menggantung Pakaian * Kejadian Filariasis Crosstabulation 
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   Kejadian Filariasis 

Total    Kasus Kontrol 

Kebiasaan Menggantung 
Pakaian 

Ya Count 21 14 35 

Expected Count 17.5 17.5 35.0 

% within Kebiasaan 
Menggantung Pakaian 

60.0% 40.0% 100.0% 

Tidak Count 7 14 21 

Expected Count 10.5 10.5 21.0 

% within Kebiasaan 
Menggantung Pakaian 

33.3% 66.7% 100.0% 

Total Count 28 28 56 

Expected Count 28.0 28.0 56.0 

% within Kebiasaan 
Menggantung Pakaian 

50.0% 50.0% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 3.733
a
 1 .053   

Continuity Correction
b
 2.743 1 .098   

Likelihood Ratio 3.788 1 .052   

Fisher's Exact Test    .097 .048 

Linear-by-Linear Association 3.667 1 .056   

N of Valid Cases
b
 56     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,50. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 

Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 Lower Upper 

Odds Ratio for Kebiasaan 

Menggantung Pakaian (Ya / 

Tidak) 

3.000 .968 9.302 

For cohort Kejadian Filariasis 

= Kasus 
1.800 .928 3.492 

For cohort Kejadian Filariasis 

= Kontrol 
.600 .362 .995 

N of Valid Cases 56   

 



117 
 

 
 

Lampiran 12 

DOKUMENTASI 

 

Wawancara dengan Responden 

 

Keberadaan Semak-semak 
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Keberadaan Genangan Air Rob 

 

Kondisi SPAL buruk (terbuka dan menggenang yang tercampur limbah 

batik) 
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Pemasangan kelambu pada tempat tidur 

 

Ventilasi tanpa kawat kasa 
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Pakaian bekas pakai yang digantung di dalam rumah 

 

 

 

 

 




