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Penyakit DBD adalah demam yang disertai pendarahan bawah kulit, hidung, 
dan lambung yang disebabkan oleh virus dengue melalui gigitan nyamuk Aedes 
Aegypti. Kejadian DBD di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini 
adalah semua pasien di RS dr. Kariadi Semarang. Sampel yang diambil sejumlah 23 
responden yang diperoleh dengan menggunakan consecutive sampling. Instrumen 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik penderita DBD yaitu yang 
paling banyak diderita oleh anak laki-laki yang pendidikan orang tuanya adalah 
lulusan SD. Umur anak yang paling banyak adalah 5-15 tahun dengan padat 
penghuni rumahnya. Waktu kejadian penyakit DBD yang paling banyak terjadi pada 
bulan januari dengan riwayat DBD sebelumnya adalah negatif. 

Berdasarkan hasil penelitian saran yang diajukan adalah orang tua diharapkan 
dapat melakukan tindakan setelah mengetahui karakteristik dari penyakit DBD. Bagi 
masyarakat diharapkan dapat melakukan tindak lanjut dan berperan serta dalam 
upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit DBD. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

       Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit menular yang 

disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan oleh nyamuk Aedes Aegepty (Depkes 

RI, 2003:4). DBD merupakan salah satu penyakit yang cenderung meningkat jumlah 

kasus dan penyebarannya serta sering menimbulkan Kejadian Luar Biasa dan 

kematian sehingga menjadi masalah kesehatan masyarakat (Depkes RI, 1992:1). 

Seluruh wilayah Indonesia, mempunyai risiko untuk kejangkitan penyakit DBD 

karena virus penyebab dan nyamuk penularnya tersebar luas, baik dirumah-rumah 

maupun ditempat umum, kecuali yang ketinggiannya lebih dari 1000m diatas 

permukaan laut (Depkes RI, 1992:6). Pada kasus-kasus terjangkitnya wabah DBD, 

awalnya hanya sering terjangkit di kota-kota besar terlebih pada kota-kota yang padat 

penghuninya, namun sejak beberapa tahun lalu, seiring dengan lajunya 

perkembangan pembangunan dan bertambah lancarnya transportasi, nyamuk AEDES 

AEGEPTY telah pula ikut bertransmigrasi dan berkembang biak di hampir seluruh 

pelosok Indonesia (Indrawan, 2001:22). Pada awal tahun 2004, DBD kembali 

merebak dengan jumlah kasus yang cukup banyak. Sejak Januari sampai dengan 5 

Maret 2004 total kasus DBD diseluruh propinsi di Indonesia sudah mencapai 26.015 

dengan jumlah kematian sebanyak 389 orang. Kasus tertinggi terdapat di DKI 

Jakarta dengan 11.534 orang (Widodo, 2001:5).  

Penyakit DBD ditemukan tersebar luas diberbagai Negara terutama di Negara 
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tropik dan subtropik seperti Asia Tenggara, Pasifik Barat, dan Caribbean dengan 

estimasi kejadian sekitar 50-100 juta kasus setiap tahunnya. Penyakit yang 

dilaporkan pertama kali oleh Benyamin Rush pada tahun 1789 ini muncul dalam 

literature Inggris berupa outbreak suatu penyakit yang terjadi sepanjang tahun 1827-

1829 di Caribbean (Djoni Djunaedi, 2006:2). Sebelum tahun 1970 epidemi DBD 

dilaporkan melanda sejumlah Negara, tahun 1995 negara yang dilaporkan dilanda 

DBD meningkat sejumlah 4 kali lipat terutam Negara di Asia Tenggara dan Pasifik 

Barat. Pada tahun 2001 di Amerika Serikat dilaporkan lebih dari 600.000 kasus 

dengue dan sekitar 15.000 diantaranya merupakan kasus DBD. Angka kejadian 

tersebut lebih dari 2 kali lipat kejadian DBD pada tahun 1995 (Djoni Djunaedi, 

2006:3). 

Di Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan iklimnya yang tropik, 

terjadinya epidemik suatu penyakit di Jakarta yang kemungkinan besar adalah DBD 

dilaporkan pertama kali oleh David Baylon pada tahun 1779. Penyakit tersebut yang 

ketika itu menyerang etnis Tionghoa ditandai dengan demam, sakit kepala, nyeri 

retro orbital, nyeri punggung, nyeri persendian, dan nyeri otot. Sejak tahun 1968, 

DBD ditemukan di Surabaya dan Jakarta, selanjutnya sering terjadi kejadian luar 

biasa dan meluas ke seantero wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu, penyakit 

ini menjadi masalah kesehatan masyarakat yang awalnya banyak menyerang anak-

anak tetapi akhir-akhir ini menunjukkan pergeseran menyerang dewasa (Soegeng 

Soegijanto, 2004:11). Dari data jumlah KLB menurut jenis penyakit di Indonesia 

tahun 1995 yang dikeluarkan Dirjen PPM dan PLP, DBD menempati urutan kedua 

dalam jumlah KLB yang terjadi di Indonesia selama tahun 1995 dengan 212 kejadian 
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yang meliputi 2156 kasus dengan jumlah kematian 123 orang  dan angka 

kematiannya sebesar 5,70% (Depkes RI, 2000:1). 

Selama kurun waktu 1996 sampai Maret 2004 kasus DBD di Indonesia 

mencapai 334.685 kasus dan 3037 diantaranya meninggal dunia pada tahun 1996, 

umlah kasus DBD di Indonesia adalah 45.548 dengan jumlah penderita yang 

meninggal 1.234 orang. Pada 1998 terjsdi peningkatan jumlah kasus DBD yaitu 

mencapai 72.133 dan jumlah penderita yang meninggal juga mengalami peningkatan 

sebanyak 1.414 orang. Menurut Depkes RI 2001 selama 1999-2003 terdapat kasus 

yang paling banyak terjadi pada tahun 2003 dengan jumlah kasus 50.131 sedangkan 

yang mengalami kasus DBD paling sedikit adalah pada tahun 1999 dengan jumlah 

kasus 21.134 tetapi tidak ada yang meninggal dunia. Pada Maret 2004 jumlah kasus 

DBD sudah mencapai 26.015 dengan jumlah penderita yang meninggal sebanyak 

389 orang. 

Wabah DBD bukan dimulai di Indonesia, melainkan di Yunani, Amerika 

Serikat, Australia, dan Jepang, yang terjadi pada sekitar tahun 1920. Di Indonesia 

sendiri, selain di Iran, Malaysia, Singapura, dan Vietnam, penyakit DBD atau 

serangan oleh virus penyebab DBD untuk yang pertama kali hanya bersifat endemik. 

Sampai sekarang DBD senantiasa hadir di Indonesia dari musim ke musim. Tahun 

2007 di bulan April wabah atau KLB DBD dinyatakan melanda DKI Jakarta 

(Handrawan, 2007:1). Selama kurun waktu 1968 sampai dengan 2005 di Indonesia 

setiap tahun rata-rata 18.000 orang dirawat di rumah sakit karena terserang DBD dan 

700 sampai 750 orang meninggal dunia (Depkes RI, 1995:11). 

Demam Berdarah Dengue adalah salah satu penyakit infeksi yang serius. 
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Penyakit ini mulanya lebih sering menyerang anak-anak dibanding orang dewasa, 

ataupun kaum remaja. Tetapi kini sudah merata, bisa menyerang siapa saja, tanpa 

batasan usia (Indrawan, 2001:21) DBD dapat terjadi dimana saja baik di kota 

maupun di desa, begitu pula waktunya, benar-benar sulit untuk diperkirakan dengan 

pasti sebab selain siklus tibanya DBD, yang dahulu tercatat setiap lima tahun sekali 

itu, kini seakan telah benar-benar bergeser juga masa-masa pertumbuhan dan 

penyebarannya (Indrawan, 2001:25). Kasus DBD lebih cenderung meningkat selama 

musim penghujan. Perubahan musim agaknya mempengaruhi frekuensi gigitan 

nyamuk atau panjang umur nyamuk. Di Jakarta survei terhadap kebiasaan mengigit 

Aedes Aegepty menunjukkan bahwa pada musim kemarau nyamuk itu paling sering 

mengigit pada pagi hari, sedangkan pada musim hujan puncak jumlah gigitan terjadi 

pada siang sampai sore hari (Sumarno Sunaryo, 1988:23). Penyakit DBD merupakan 

penyakit infeksi yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Penyakit ini 

ditemukan nyaris diseluruh belahan dunia terutama di negara tropik dan subtropik 

baik secara endemik maupun epidemik dengan outbreak yang berkaitan dengan 

datangnya musim penghujan. Di Asia Tenggara termasuk Indonesia epidemik DBD 

merupakan problem abadi dan penyebaba utama morbiditas dan mortalitas pada 

anak-anak. Kedepan peluang penyebaran DBD masih akan terus meningkat 

sehubungan dengan kendala pemberantasan vektor nyamuk dan mobilitas manusia 

semakin tinggi antar negara (Djono Djunaedi, 2006:8).  

Jumlah penderita DBD setiap tahun terus bertambah, terutama di negara-negara 

yang memiliki musim hujan seperti misalnya Indonesia. Perkembangbiakan nyamuk-

nyamuk berbahaya itu bertambah cepat, karena banyaknya genangan air, sebab 

dengan meletakkan telur-telurnya pada genangan, hal itu sudah cukup untuk 
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menunjang peningkatan populasinya, kejadian itu biasanya akan bertambah 

meningkat 1-2 bulan setelah musim hujan (Indrawan, 2001:120). Beradasarkan data 

yang dilaporkan ke WHO antar tahun 1991-1995, Indonesia menempati peringkat 

ketiga (110043 kasus) dalam hal insidensi infeksi virus dengue dengan jumlah 

kematian menempati peringkat pertama (2861 kasus) dan angka kematian menempati 

peringkat keempat (2,6%) diantara negara-negara seperti Vietnam, Thailand, India, 

Myanmar, Amerika, Kamboja, Malaysia, Singapura, Philipina, Srilanka, Laos, dan 

negara-negara di kepulauan Pasifik (Djoni Djunaedi, 2006:4).  

Sejak pertama kali ditemukan, jumlah kasus menunjukkan kecenderungan 

meningkat baik dalam jumlah maupun luas wilayah yang terjangkit dan secara 

sporadis selalu terjadi KLB setiap tahun. KLB DBD terbesar terjadi pada tahun 1998, 

dengan incidence rate (IR)=35,19/100.000 penduduk dan CFR=2%. Pada tahun 1999 

IR menurun 10,17%, namun tahun-tahun berikutnya IR cenderung meningkat yaitu 

15,99 (tahun 2000); 21,66 (tahun 2001); 19,24 (tahun 2002); dan 23,87 (tahun 2003) 

(Widodo, 2001:5).  

Penelitian akan dilaksanakan di RSUP dr. Kariadi Semarang berdasarkan data 

yang diperoleh pada tahun 2005 jumlah pasien DBD di Kariadi sebanyak 414 orang 

dengan jumlah kematian 35 orang. Pasien yang paling banyak menderita DBD 

adalah pasien yang berusia 5–15 tahun. Yaitu 251 orang dan 35 yang meninggal. 

Faktor-faktor yang terkait dalam penularan DBD pada manusia adalah kepadatan 

penduduk, mobilitas penduduk, kualitas rumah, pendidikan, pendapatan, mata 

pencaharian, sikap hidup, perkumpulan, umur, ras dan kerentanan terhadap penyakit 

(Depkes RI, 2002:4). Meningkatnya jumlah kasus DBD serta bertambahnya wilayah 

yang terjangkit, disebabkan karena semakin baiknya sarana transportasi, adanya 

pemukiman baru, kurangnya perilaku masyarakat terhadap pemberantasan sarang 
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nyamuk, dan terdapatnya vektor nyamuk hampir di seluruh pelosok tanah air, serta 

adanya empat sel tipe virus yang bersirkulasi sepanjang tahun (Widodo, 2001:5).  

Penyakit DBD disebut sebagai penyakit serius karena penyakit ini cepat 

terjangkit dan memburuk keadaannya dalam waktu yang relatif singkat yaitu kurang 

dari tujuh hari malah sering hanya lima hari bila korban tidak segera mendapat 

pertolongan dengan cepat dan tepat yakni dengan membawanya ke rumah sakit 

(Indrawan, 2001:37). Hal-hal yang ikut mendukung meningkatnya jumlah penderita 

DBD antara lain adalah pertumbuhan populasi dan arus urbanisasi, penggunaan 

plastik di dalam kehidupan sehari-hari, dan udarapu srakan mempermudah membawa 

virus DBD keberbagai belahan dunia antar negara tropis dan subtropis. 

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka peneliti mengambil judul 

’’karakteristik penderita Demam Berdarah Dengue di rumah sakit dr. Kariadi 

semarang tahun 2008’’ 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut: 

Bagaimanakah karakteristik penderita penyakit Demam Berdarah Dengue di Rumah 

Sakit dr. Kariadi Semarang tahun 2008 ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

   Untuk mengetahui tentang karakteristik penyakit DBD khususnya pada anak. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Untuk mengetahui karakteristik penderita DBD berdasarkan jenis kelamin, 

pendidikan, umur, kepadatan penghuni rumah, waktu kejadian dan riwayat DBD 
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sebelumnya merupakan karakteristik penyakit DBD dengan melakukan studi di RS. 

dr. Kariadi Semarang. 

 

1.4 Manfaat Hasil Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti 

Memberi pengalaman dalam melaksanakan karya ilmiah dan melatih 

kemampuan dalam melakukan penelitian di masyarakat. 

1.4.2 Bagi Dinas dan Instansi terkait 

Mengetahui karakteristik penderita penyakit Demam Berdarah Dengue yang 

ada di masyarakat selanjutnya memberi masukan kepada pengelola program dalam 

menentukan strategi pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD. 

1.4.3 Bagi Masyarakat 

Menambah pengetahuan masyarakat tentang penyakit DBD khususnya pada 

anak-anak. 

1.4.4 Bagi Institusi Pendidikan 

Sebagai masukan bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian yang lebih 

mendalam tentang DBD. 

 

1.5 Keaslian Penelitian 

Tabel 1 

Keaslian Penelitian 

No. Judul 
penelitian 

Nama 
peneliti 

Tahun dan 
tempat 

penelitian 

Rancangan 
penelitian 

Variabel 
penelitian 

Hasil 
penelitian 

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

 

Beberapa 

faktor yang 

Yunita 

Yudaningsih

2000 

RSU 

Penelitian 

eksplanatori / 

Variabel 

bebas : 

Yang paling 

banyak DBD 
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berkaitan 

dengan 

kejadian 

penyakit 

demam 

berdarah 

dengue pada 

pasien rawat 

inap anak  

RSU kota 

kejadian  

penyakit 

DBD 

Puskesmas 

Purwodadi I 

Kec. 

Purwodadi 

Kab. 

Grobogan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

penjelasan 

dengan 

pendekatan 

cross 

sectional 

 

 

 

 

 

 

umur, jenis 

kelamin, 

kasus 

pendidikan, 

waktu tidur 

siang, 

tempat 

bermain, 

pengetahuan 

ortu, 

kegiatan 

PNS, 

keluarga / 

tetangga 

yang sakit 

adalah anak 

yang 

berumur 

kurang dari 

15 tahun dan 

pengetahuan 

orang tuanya 

tentang DBD 

rendah. 

 

 

 

2. Beberapa 

faktor  yang 

berhubungan

dengan  

Sri 

Wahyuning 

sih 

2004 

Wilayah 

kerja 

Puskesmas 

Purwodadi 

Kab. 

Grobogan 

Penelitian 

observasi 

menggunakan 

metode 

survei dan 

wawancara 

dengan 

pendekatan 

case control 

Variabel 

bebas : 

kepadatan 

penghuni 

rumah, 

kebiasaan 

menguras 

dan 

mnenutup 

TPA, 

membuang 

sampah, 

Tidak ada 

hubungan 

antara 

kepadatan 

penghuni 

dengan  

DBD. Ada 

hubungan 

antara 

kebiasaan 

menguras 

dan menutup 
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menggantung 

pakaian. 

Variabel 

terikat 

kejadian 

DBD. 

Variabel 

pengganggu: 

pengetahuan, 

sikap tentang 

DBD (umur, 

pendidikan, 

pekerjan) 

TPA dengan 

DBD, tidak 

ada 

hubungan 

menggantung 

baju dengan 

DBD 

 

Beda dengan penelitian sebelumnya terletak pada tempat penelitian, rancangan 

penelitian, dan variabel penelitian. Penelitan terdahulu dilakukan di RSU Semarang, 

rancangan penelitinnya cross sectional, variabelnya terdiri dari umur, jenis kelamin, 

status pendidikan, waktu tidur siang, tempat bermain, pengetahuan ortu, kegiatn 

PNS, keluarga atau tetangga ada yang sakit DBD. Sedangkan penelitian sekarang 

dilakukan di RS dr. Kariadi Semarang, rancangan penelitian dengan studi deskriptif, 

dan variabel penelitiannya terdiri dari jenis kelamin, status pendidikan, umur, 

kepadatan penghuni rumah, waktu kejadian DBD, dan riwayat DBD sebelumnya. 

 

1.6    Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.1      Ruang Lingkup Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan di RS Kariadi Semarang di bagian rawat inap, 

khususnya bangsal anak. 
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1.6.2      Ruang Lingkup Waktu 

   Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2008. 

1.6.3      Ruang Lingkup Materi 

Penelitian berhubungan dengan kesehatan lingkungan pada bidang 

kesehatan masyarakat khususnya epidemiologi penyakit menular yang 

ditularkan oleh binatang.
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
1. Landasan Teori  

2.1.1 Penyakit Demam Berdarah Dengue 

2.1.1.1 Definisi dan penyebab Demam Berdarah Dengue 

Demam Berdarah Dengue adalah penyakit menular yang disebabkan oleh 

virus Dengue dana ditularkan oleh nyamuk Aedes Agepty (Depkes RI, 1992:10). 

Virus Dengue termasuk famili flaviviridae, genus flavivirus, terdiri dari empat 

serotip yaitu DEN-1, DEN-2, DEN-3, dan DEN-4 (Soegeng Soegijanto, 2004:13).   

Ciri-ciri nyamuk Aedes Agepty  (Depkes RI, 1995:3) antara lain: (1). 

Berwarna hitam dan belang-belang putih pada seluruh tubuh; (2). Berkembangbiak 

ditempat penampungan air dan barang-barang yang memungkinkan air tergenang; 

(3). Tidak dapat berkembang biak diselokan atau got atau kolam; (4). Menggigit 

pada sore hari sampai sore hari; (5). Mampu terbang sampai 100 meter. Sedangkan 

sifat-sifat jentik Aedes Agepty (Depkes RI, 1995:4) antara lain: (1) ukuran 0,5 

sampai 1 cm (2) selalu bergerak aktif dalam air (3) gerakannya berulang-ulang dari 

bawah keatas permukaan air untuk bernafas kemudian turun kembali kebawah (4) 

pada waktu istirahat posisinya hampir tegak lurus dengan permukaan air. 

Nyamuk dewasa menggigit korban pada siang hari, puncak waktu gigitan 

adalah sekitar 09.00-10.00 dan pukul 16.00-17.00. Tempat beristirahat yang 

disenangi adalah benda-benda yang tergantung yang ada didalam rumah. Tempat-

tempat yang sangat disukai nyamuk untuk bersarang dan berkembang biak adalah 

tempat penyimpanan air yang bersih, air yang tergenang di barang-barang bekas 
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maupun didedaunan. Oleh sebab itu musim penyakit DBD ini adalah musim dimana 

cuacanya berganti-ganti antara hujan dan panas. Biasanya pada musim pancaroba 

(Erik Tapan, 2004:87).  

2.1.1.2 Gejala-gejala DBD 

Menurut Depkes RI (1992:8), gejala DBD antara lain: (1). Demam tinggi 

mendadak tanpa sebab yang jelas berlangsung terus menerus selama 2-7 hari; (2). 

Tanda pendarahan; (3). Pembesaran hati; (4). Trombositoeni atau penurunan jumlah 

trombosis 150.000 sel/mm; (5). Hemokonsentrasi atau tinggi sel darah sebanyak 20 

%; (6). Gejala-gejala klinik lainnya, seperti anorexia, lemah, mual, sakit perut, diare, 

dan sakit kepala. Dengan patokan ini 87% penderita yang tersangka DBD ternyata 

diagnosisnya tepat. Penyakit DBD pada awalnya kelihatan mirip dengan awal semua 

penyakit yang disertai dengan demam lainnya. Munkin mirip demam pada flu, tifus, 

cacar air, atau campak. Namun apabila diamati demanm pada DBD menunjukkan 

sifat yang spesifik yaitu demam pelana kuda artinya setelah demam selama 3 hari, 

demam akan mereda sendiri pada hari keempat, kemudian demam akan muncul 

kembali sampai hari kelima, lalu dengan sendirinya mereda lagi dengan atau obat 

(Handrawan, 2007:21). 

Orang yang telah terserang DBD pada hari pertama sakitnya akan 

menunjukkan tanda demam terus menerus dan badan lemah lesu. Pada tahap ini 

DBD sulit dibedakan dengan penyakit lain. Pada hari kedua atau ketiga, pada tubuh 

penderita akan timbul bintik-bintik pendarahan, lebam (hematoma) pada kulit 

dimuka, dada, lengan atau kaki dan merasa nyeri pada ulu hati. Kadang-kadang  

penderita juga mengalami mimisan, berak darah, atau muntah darah. Bintik-bintik 

pendarahan ini mirip dengan bekas gigitan nyamuk antara hari ke tiga sampai hari 
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ke tujuh, demam akan turun secara tiba-tiba. Selanjutnya ada dua kemungkinan yang 

bisa terjadi yaitu sembuh dan keadaan memburuk. Jika memburuk tandanya berupa 

sikap gelisah, ujung tangan dan kaki dingin serta banyak mengeluarkan keringat. 

Bila keadaan berlanjut, akan terjadi renjatan dengan gejala lemah lunglai, denyut 

nadi lemah atau bahkan tidak teraba. Kadang-kadang kesadaran penderita pun 

menurun (Indrawan, 2001:123).  

2.1.1.3 Penularan DBD 

Virus yang masuk ke tubuh manusia melalui gigitan nyamuk selanjutnya 

beredar dalam sirkulasi darah selama periode sampai timbul gejala demam. Periode 

diman virus beredar dalam sirkulasi darah manusia disebut periode viremia. Apabila 

nyamuk yang belum terinfeksi menghisap darah manusia dalam fase viremia, maka 

virus akan masuk ke tubuh nyamuk dan berkembang selama 8-10 hari sebelum virus 

siap ditransmisikan kepada manusia lain. Rentang waktu yang diperlukan untuk 

inkubasi ekstrinsik tergantung pada kondisi lingkungan terutama temperatur. Siklus 

penularan virus Dengue dari manusia-nyamuk-manusia dan seterusnya (Djoni 

Djunaedi, 2006:14). 

Penyakit DBD terjadi sebab tubuh dimasuki oleh virus Dengue untuk kedua 

kalinya. Dengan masuknya virus Dengue dalam tubuh berlangsung reaksi hebat. 

Dalam tubuh yang sudah pernah terinveksi virus Dengue sudah terbentuk antibodi 

terhadap virus Dengue. Tubuh sudah lebih sensitif terhadap infeksi virus setelah 

memasuki tubuh untuk kedua kalinya. Pada saat itulah terjadi reaksi tubuh yang 

lebih dahsyat. Reaksi tubuh hebat ini yang menimbulkan gejala dan tanda DBD 

(Handrawan, 2007:26). 
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2.1.1.4 Pencegahan dan pemberantasan DBD 

Pencegahan penyakit DBD sangat tergantung pada pengendalian vektornya. 

Pengendalian vektor dapat dilakukan dengan beberapa metode yang tepat, yaitu : 

2.1.1.4.1 Lingkungan 

Metode lingkungan antara lain Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), dan 3M 

yaitu Menguras, Menutup, Mengubur (Widodo, 2001:7). Ada dua macam 

lingkungan yaitu lingkungan fisik yang berupa TPA, curah hujan, hari hujan, tata 

guna tanah, pestisida dan kelembaban udara. Sedang lingkungan yang kedua adalah 

lingkungan biologi yang berupa banyaknya tanaman hias atau tanaman pekarangan 

(Depkes RI, 2002:5). 

2.1.1.4.2 Biologi  

Pengendalian biologi antara lain dengan menggunakan ikan pemakan jentik 

dan bakteri (Widodo, 2001:7). 

2.1.1.4.3  Kimiawi 

Cara pengendalian ini antara lain dengan fogging dan abatisasi 

Plus menabur larvasida, menggunakan kelambu, memasang kasa, menyemprot 

insektisida, memasang obat nyamuk, dan memeriksa jentik berkala (Widodo, 

2001:7). 

Cara yang paling efektif dalam mencegah DBD adalah dengan 

mengkombinasikan cara-cara diatas. Selain itu juga melakukan beberapa plus seperti 

memelihara ikan pemakan jentik, menabur larvasida, menggunakan kelambu, 

memasang kasa, insektisida, dan memasang obat nyamuk (Widodo, 2001:8). 

Membunuh nyamuk Aedes Aegepty dilakukan dengan fogging. Yang disemprotkan 

sesengguhnya adalah partikel obat yang menimbulkan asap.fogging sendiri tidak 
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membunuh jentik nyamuk Aedes Aegepty oleh karena itu harus diikuti dengan 

upaya membasmi jentiknya juga dengan program 3M (Handrawan, 2007:140). 

2.1.1.5  Pengobatan DBD 

Pertolongan pertama dan pelaporan penderita Demam Berdarah Dengue antara 

lain (Depkes RI, 1995:10): (1). Beri minum sebanyak-banyaknya dengan air yang 

sudah dimasak seperti air susu, teh, atau air minum lainnya. Dapat jugan dengan 

oralit; (2). Kompres dengan air dingin atau air es; (3). Berikan obat penurun panas 

misalnya parasetamol; (4). Harus segera dibawa ke dokter atau puskesmas terdekat 

bila diduga terserang demam berdarah akan ke RS untuk dirawat; (5). Lapor segera 

ke puskesmas atau sarana kesehatan setempat dengan membawa surat dari RS. DBD 

dapat menyebabkan kematian pada diri orang yang telah menjadi korbannya (hanya 

dalam waktu kurang dari 7 hari atau malah sering hanya 5 hari), bila korban itu tidak 

segera mendapat pertolongan dengan cepat dan tepat, yakni dengan segera 

membawanya ke Rumah Sakit (Indrawan, 2001:37). 

Vaksin DBD masih dalam penelitian, maka satu-satunya cara yang bisa 

dilakukan adalah dengan mencegah kita digigit nyamuk tersebut. Selain itu bisa 

dilakukan pemberantasan vektor nyamuk dewasa maupun membunuh jentik nyamuk 

(Erik Tapan, 2004:91). Gigitan nyamuk Aedes Aegepty tidak bisa dibedakan  dengan 

gigitan nyamuk rumah. Tidak lebih sakit, tidak lebih gatal, tidak juga lebih 

meninggalkan bekas yang istimewa (Handrawan, 2007:134). 

Para penderita DBD baru boleh meninggalkan rumah sakit, jika kondisi 

darahnya sudah benar-benar normal. Dan, selama masih dalam perawatan, penderita 

diharuskan banyak istirahat, serta dianjurkan agar banyak minum dan 

mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi (Indrawan, 2001:78). 
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2.1.1.6  Faktor yang terkait penularan DBD 

Faktor yang terkait dalam penularan DBD pada manusia antara lain: 

2.1.1.6.1 Jenis kelamin  

Sejauh ini tidak ditemukan perbedaan kerentanan terhadap serangan DBD 

dikaitkan dengan perbedaan jenis kelamin. Di Philipina dilaporkan bahwa perbedaan 

jenis kelamin adalah 1 : 1. Demikian juga di Thailand dilaporkan tidak ditemukan 

perbedaan kerentanan terhadap serangan DBD antara anak laki-laki dan perempuan. 

Meskipun ditemukan angka kematian lebih tinggi pada anak perempuan namun 

perbedaan angka tersebut signifikan. Laporan dari Singapura menyatakan bahwa 

insidensi DBD pada anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan (9,1:1). Laporan 

ini justru menimbulkan pertanyaan sejauh mana telah terjadi bias data (Djoni 

Djunaedi, 2006:10).  

Jenis kelamin pernah ditemukan perbedaan nyata diantara anak laki-laki dan 

anak perempuan. Beberapa negara melaporkan banyak kelompok wanita dengan 

DBD menunjukkan angka kematian lebih tinggi dari pada laki-laki (soegeng 

Soegijanto, 2003:4).  

2.1.1.6.2 Status pendidikan 

Pendidikan berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan diantara banyak orang 

sehingga anak yang sudah sekolah mempunyai risiko lebih besar untuk terkena 

DBD. Pendidikan juga akan mempengaruhi cara berfikir dalam penerimaan 

penyuluhan dan cara pemberantasan yang dilakukan (Depkes RI, 2002:4).  

Keluarga dengan tingkat pendidikan rendah biasanya sulit manerima arahan 

dalam pemenuhan gizi dan sulit diyakinkan mengenai pentingnya pemenuhan 



17 
 

 

kebutuhan gizi atau pentingnya pelayanan kesehatan lain yang menunjang tumbuh 

kembang anak (Aziz Alimul, 2006:37). 

2.1.1.6.3 Kepadatan Penghuni Rumah 

 Bila disuatu rumah ada nyamuk penularnya yaitu Aedes Aegypty maka akan 

menularkan penyakit DBD pada orang yang tinggal dirumah tersebut atau di rumah 

sekitarnya yang berada dalam jarak terbang nyamuk yaitu 50 meter dan orang yang 

berkunjung ke rumah itu (Depkes RI, 2002:4). 

2.1.1.6.4 Waktu Kejadian DBD 

Dari data kasus DBD tahun 1996-2000 nampak bahwa peningkatan kasus dari 

tahun ketahun bervariasi bulannya. Keadaan tersebut dimungkinkan karena adanya 

perubahan musim penghujan (Soegeng Soegijanto, 2004:5). Menurut data BMG 

Jateng permulaan musim hujan adalah desember dan akan mencapai puncaknya 

pada januari 2008.  

Yang disebut permulaan musim hujan yaitu bila jumlah curah hujan selama 

satu dasarian (10 hari) sama atau lebih dari 50 milimeter serta diikuti oleh dasarian 

berikutnya. Dasarian sendiri dibagi menjadi tiga yaitu dasarian satu terjadi pada 

tanggal 1-10, dasarian dua pada tanggal 11-20, sedangkan dasarian tiga pada tanggal 

21-akhir bulan (BMG Jateng, 2007:1). 

2.1.1.6.5 Riwayat DBD sebelumnya 

Riwayat penyakit meliputi keluhan utama, riwayat sekarang, riwayat penyakit 

yang pernah diderita, dan riwayat keluarga tentang penyakit yang mungkin 

diturunkan (Yusuf dan Amir, 1999:59). Keterangan yang dimaksud dalam anamnesa 

harus mencakup adalah identitas pasien yaitu nama, alamat, umur, jenis kelamin, 
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pekerjaan, dan agama. Pada pertanyaan tentang riwayat penyakit, perlu dicurahkan 

pada keterangan di sekitar dan selama masa inkubasi. Keteranga-keterangan tersebut 

diperlukan untuk menentukan sumber penularan di satu pihak serta untuk pencarian 

kasus baru (Arulita Ika Fibriana dkk, 2005:21). 

Pada setiap penderita DBD dilakukan pemeriksaan lengkap meliputi 

pemeriksaan darah, tinja, dan air kencing. Pada penderita yang klinis disangka DBD 

dilakukan pemeriksaan hemoglobin, hemotokrit, dan trombosit setiap 2-4 jam pada 

hari pertama perawatan, selanjutnya setiap 6-12 jam sesuai dengan pengawasan 

selama perjalanan penyakit (Sumarno Sunaryo, 1988:70).   

2.1.1.6.6 Umur 

Golongan umur akan mempengaruhi peluang terjadinya penularan penyakit 

DBD. DBD banyak dijumpai pada anak usia 5 – 15 tahun. Anak berumur lebih 

dewasa umumnya terhindar dari DBD. Hal ini nampaknya berkaitan dengan 

aktivitas kelompok umur yang relatif terhindar dari DBD mengingat peluang 

terinfeksi virus dengan berlangsung melalui gigitan nyamuk (Djoni Djunaedi, 

2006:10). 

Penyakit DBD dulunya adalah penyakit anak-anak. Namun beberapa tahun 

terakhir menyerang orang dewasa juga. Mungkin akibat iklim, lingkungan, 

topografis, sehingga terjadi perubahan perilaku dan sifat baik virus penyebab DBD 

maupun nyamuknya sendiri (Handrawan, 2007:44). 
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2.2 Kerangka Teori 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 
 

  

                                                   

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2 

Kerangka Konsep 

Cara mengontrol variabel penganggu 

3.1.1 Genetik 

Variabel genetik dikendalikan dengan mengambil sampel penelitian yaitu 

anak-anak  yang berada di rumah sakit dr. Karyadi Semarang (anak yang 

Variabel Bebas 
1. Jenis kelamin anak 

2. Status pendidikan ortu 

3. Umur anak 

4. Kepadatan penghuni rumah 

5. Waktu kejadian DBD 

6. Riwayat DBD  sebelumnya 

Variabel Terikat 

Kejadian Demam Berdarah Dengue 

Variabel Pengganggu 
1. Genetik 
2. Imunologik 
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bertempat tinggal di Semarang dan sekitarnya) 

3.1.2 Imunologik 

Variabel imunologik dikendalikan dengan mengambil sampel penelitian 

yaitu anak-anak yang positif terserang DBD. 

 
3.2 Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel 

3.2.1 Demam Berdarah Dengue  

Adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue melalui gigitan 

nyamuk Aedes Aegepty yang ditandai dengan demam, lemah, gelisah, nyeri di ulu 

hati, diserta manifestasi pendarahan. 

Klasifikasi  : DBD positif  

Skala pengukuran  : Nominal 

3.2.2 Jenis kelamin : jenis kelamin yang dimiliki oleh responden 

Klasifikasi  : Laki-laki 

     Perempuan 

Skala pengukuran : Nominal 

3.2.3 Kepadatan Penghuni rumah : jumlah penghuni dalam satu rumah  

Klasifikasi  : <5 orang 

                                      >5 orang 

Skala pengukuran : Ordinal 

3.2.4 Status pendidikan : pendidikan terakhir yang dimiliki oleh responden. 

Klasifikasi  : SD    SMU 

     SMP    Universitas  
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Skala pengukuran : Ordinal 

3.2.5     Umur : umur yang dimiliki oleh responden 

Klasifikasi  : 5 – 15 tahun 

     >15 tahun 

Skala pengukuran : Ordinal 

3.2.6  Waktu kejadian DBD : waktu responden mengalami penyakit DBD 

berdasarkan bulan 

Klasifikasi  : Januari  

     Desember 

Skala pengukuran : Ordinal 

3.2.7 Riwayat DBD sebelumnya : riwayat penyakit yang diderita responden 

sebelumnya  

Klasifikasi  : Positif 

     Negatif 

Skala pengukuran : Nominal 

 

3.3 Jenis dan Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif. Penelitian deskriptif adalah studi yang berfungsi untuk 

mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui 

data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis data dan 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2005:21).  
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3.4 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.4.1 Populasi 

 Populasi dalam penelitian ini adalah penderita DBD di RS dr. Kariadi 

Semarang pada bagian bangsal anak tahun 2008 sebanyak 414 penderita. 

3.4.2 Sampel  

Sampel diperoleh dari kuesioner yang didapat dari responden, sedangkan 

teknik pengambilan sampel dengan Consecutive Sampling yaitu semua subjek 

yang datang dan memenuhi kriteria pemilihan dimasukkan dalam penelitian 

sampai jumlah subyek yang diperlukan terpenuhi (Sudigdo Sastroasmara dan 

Sofyan Ismail, 2002:75). 

Adapun penghitungan besar sampel dalam penelitian ini adalah 

menggunakan perhitungan penentuan sampel sederhana dengan pendekatan 

rumus: 

2.
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡=

b
zn α  

n= ukuran sampel yang diperlukan 

b= perpedaan antara yang ditaksir dengan tolak ukur penafsiran = 10% 

z= harganya tergantung pada taraf kepercayaan yang ditetapkan ( 99%,z =2,58) 

α= simpangan baku = 20% 

(Sugiyono, 2005:68). 

=
2

10.0
58.220.0
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ x  

=
2

10.0
516.0

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡  
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= 5.162 

= 26,6 

= 27 

Berdasarkan perhitungan sampel diatas maka besar sampel yang diperoleh 

adalah 27 sampel.  

 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan adalah kuesioner diartikan sebagai pertanyaan 

yang sudah tersusun rapi, sudah matang, dimana responden dan interviewer 

tinggal memberikan jawaban atau dengan memberikan tanda-tanda tertentu 

(Soekidjo Notoatmodjo, 2002:116). 

Terhadap kuesioner tersebut dilakukan uji validitas dan reliabilitas. 

3.5.1 Validitas 

Berdasarkan hasil uji validitas kuesioner penelitian dengan 27 responden 

untuk variable yang diteliti yaitu jenis kelamin, status pendidikan, umur, 

kepadatan penghuni rumah, waktu kejadian DBD, dan riwayat DBD sebelumnya. 

Pada lampiran ditunjukkan dar pertanyaan yang diujikan ternyata semua butuh 

pertanyaan adalah valid karena memiliki nilai p<0,05 sehingga butir pertanyaan 

tentang variable yang diteliti dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitia 

3.5.2 Reliabilitas 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas kuesioner penelitian untuk semua variable 

yang diteliti didapatkan nilai alpha cronbach lebih besar dari nilai r tabel (0,444) 
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sehingga butir-butir pertanyaan tentang variable yang akan diteliti adalah reliabel. 

3.6 Teknik Pengambilan Data 

3.6.1 Data primer  

Diperoleh dari kuesioner yang dibagikan kepada responden. 

3.6.2 Data sekunder  

Diperoleh dari tenaga medis atau dokter di RS dr. Kariadi yang merawat 

pasien yang bersangkutan. 

 

3.7 Prosedur penelitian  

Penelitian dilakukan di Rumah Sakit dr Kariadi Semarang di bagian bangsal 

anak pada bulan Februari 2008. sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

sebanyak 27 responden. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui karakteristik 

pasien penderita penyakit DBD yang berupa jenis kelamin, pendidikan orang tua, 

umur, kepadatan penghuni rumah, waktu kejadian, dan riwayat DBD sebelumnya.  

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan setiap hari peneliti datang ke 

bagian bangsal anak, setelah minta ijin kepada kepala bangsal dan mendapat 

informasi siapa saja yang terkena DBD, peneliti langsung mendatangi pasien yang 

bersangkutan. Sebelum mengisi kuesioner reponden mengisi terlebih dahulu surat 

persetujuan yang isinya responden setuju untuk diajukan pertanyaan. Setelah itu 

peneliti melakukan perkenalan dan memberikan penjelasan tentang tujuan 

pengisian kuesioner dengan menciptakan suasana akrab dengan responden. 

Jawaban dari responden ditulis pada lembar yang telah disediakan. Oleh karena 

sampel penelitian adalah anak-anak maka kuesioner dilakukan dengan orang tua 
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pasien. Hal ini terus berulang sampai jumlah sampel yang diteliti terpenuhi.   

 

3.8 Teknik Analisis Data 

Setelah sata terkumpul kemudian diadakan pengolahan data dengan editing, 

mengkode data (coding), dan tabulasi (Moh Nazir, 1999:406). Analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan analisis univariat. 

3.8.1 Univariat 

Analisis univariat hanya melibatkan variabel bebas (Sudigdo Sastroasmoro 

dan Sofyan Ismail, 2002:248). Variabel bebas berupa jenis kelamin, kepadatan 

penghuni rumah, pendidikan, tempat tinggal, riwayat perpindahan, jenis tempat 

tinggal, umur, iklim atau musim, waktu kejadian, dan riwayat DBD sebelumnya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Analisis Univariat 

Analisis univariat dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan 

gambaran dari variabel yang diteliti yaitu tentang karakteristik pasien yang 

diprediksi mempengaruhi kejadian DBD pada anak. Responden yang diteliti 

sebanyak 23 responden. 

4.1.1.1 Jenis  Kelamin Anak 

Tabel 2 

Distribusi Jenis Kelamin Anak  

Jenis kelamin anak Hasil % 

(1) (2) (3) 

Perempuan 
laki-laki 

10 
13 

43,5 
56,5 

Total  23 100 
 

Berdasarkan tabel diatas distribusi responden menurut jenis kelamin 

menujukkan bahwa sebagian besar sampel adalah laki-laki yaitu sejumlah 13 anak 

(56,5%) sedangkan perempuan sejumlah 10 anak (43,5%) (tabel 2). 
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Hasil penelitian tersebut jika digambarkan dalam grafik dapat dilihat pada 

grafik berikut ini : 
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Grafik 1 

Jenis Kelamin Anak 
 

4.1.1.2 Status Pendidikan Orang Tua 

Tabel 3 

Distribusi Pendidikan Orang Tua 

Pendidikan Orang Tua Hasil % 

(1) (2) (3) 

SD 
SLTP 
SMU 
UNIV  

14 
4 
4 
1 

60,9 
17,4 
17,4 
4,3 

Total  23 100 
 

Berdasarkan tabel distribusi responden menurut pendidikan orang tua 

menunjukkan bahwa sebagian besar pendidikan responden adalah SD yaitu 

sejumlah 14 orang (60,9%) Pendidikan SLTP sebanyak 4 orang (17,4%) dan 

Pendidikan SMU 4 orang (17,4%) sedangkan yang terendah adalah universitas 
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dengan 1 orang (4,3%) (tabel 3). 

Hasil penelitian tersebut jika digambarkan dalam grafik dapat dilihat pada 

grafik berikut ini : 
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Grafik 2 

Pendidikan Orang Tua 
 

4.1.1.3 Umur Anak 

Tabel 4 

Distribusi Umur Anak 

Umur Anak Hasil % 

(1) (2) (3) 

5-15 
> 15 

23 
0 

100 
0 

Total  23 100 
 

Berdasarkan tabel diatas distribusi responden dalam penelitian ini dilihat 

dari umur menunjukkan bahwa dari 23 responden yang terkena DBD semua 

berusia 5-15 tahun yaitu sebanyak 23 responden (100%) (tabel 4). 
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Hasil penelitian tersebut jika digambarkan dalam grafik dapat dilihat pada 

grafik berikut ini : 
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Grafik 3 

Umur Responden 
 

4.1.1.4 Kepadatan Penghuni Rumah 

Tabel 5 

Distribusi Kepadatan Penghuni Rumah 

Kepadatan Penghuni Rumah Hasil % 

(1) (2) (3) 

Padat  
Tidak  

13 
10 

56,5 
43,5 

Total  23 100 
 

Berdasarkan diatas distribusi kepadatan penghuni rumah dari responden 

menunjukkan bahwa sebagian besar sampel padat penghuni rumahnya yaitu 

sejumlah 13 responden (56,5%) sedangkan yang tidak padat penghuni rumahnya 

sebesar 10 responden  (43,5%) (tabel 5). 

Hasil penelitian tersebut jika digambarkan dalam grafik dapat dilihat pada 
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grafik berikut ini : 
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Grafik 4 

Kepadatan Penghuni Rumah  

4.1.1.5 Waktu Kejadian DBD 

Tabel 6 

Distribusi Waktu Kejadian DBD 

Waktu Kejadian DBD Hasil % 

(1) (2) (3) 

Desember 
Januari 

1 
22 

4 
96 

Total  23 100 
 

Berdasarkan diatas distribusi waktu kejadian DBD menunjukkan bahwa 

sebanyak 22 responden (96%) terkena DBD pada bulan Januari. Jumlah ini lebih 

banyak dibanding responden yang terkena DBD pada bulan Desember  hanya 1 

responden (4%) (tabel 6). 

Hasil penelitian tersebut jika digambarkan dalam grafik dapat dilihat pada 
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grafik berikut ini : 
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4.1.1.6 Riwayat DBD sebelumnya Responden 

Tabel 7 

Distribusi Riwayat DBD sebelumnya  

Riwayat DBD Sebelumnya Hasil % 

(1) (2) (3) 

Positif 
Negatif  

8 
15 

34,8 
65,2 

Total  23 100 
 

Berdasarkan tabel diatas distribusi Riwayat DBD sebelumnya 

menunjukkan bahwa sebanyak 15 responden (65,2%) tidak pernah terkena DBD 

sebelumnya. Jumlah ini lebih banyak dibanding responden yang pernah terkena 

DBD sebelumnya yaitu sejumlah 8 responden (34,8%) (tabel 7). 

 
Hasil penelitian tersebut jika digambarkan dalam grafik dapat dilihat pada 
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grafik berikut ini : 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 
5.1 Jenis Kelamin Anak  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa DBD lebih banyak 

menyerang pasien berjenis kelamin laki-laki yaitu dengan 13 anak sedangkan 

yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 10 anak.  Secara keseluruhan di 

Indonesia tidak terdapat perbedaan nyata antara jumlah anak perempuan dan anak 

laki-laki yang menderita DBD. Sampai sekarang tidak ada keterangan yang dapat 

memberikan jawaban yang tuntas mengenai perbedaan jenis kelamin ini. Pada 

umumnya seorang anak laki-laki lebih rentan terhadap infeksi dari pada seorang 

anak perempuan. Hal ini disebabkan karena produksi imunoglobin dan antibodi 

dikelola secara genetika dan hormonal dan anak perempuan lebih efisien dalam 

memproduksi imunoglobin dibandingkan dengan anak laki-laki. Namun penelitian 

Halstead dkk pada tahun 1970 membuktikan bahwa dengan pemeriksaan titer Hi 

Statistis tidak terdapat perbedaan bermakna antara respon infeksi sekunder 

seorang anak perempuan maupun anak laki-laki (Sumarmo Sunaryo, 1988:98). 

Jenis kelamin pernah ditemukan perbedaan nyata diantara anak laki-laki 

dan wanita. Beberapa negara melaporkan banyak kelompok wanita dengan DSS 

menunjukkan angka kematian yang tinggi daripada laki-laki, laporan ini justru 

menimbulkan pertanyaan sejauh mana telah terjadi bias data (Soegeng Soegijanto, 

2004:4). 

Hasil penelitian tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan di 
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Philiphina. Disebutkan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan 

perempuan. Rasio antara jenis kelamin adalah 1:1. Demikian pula di Thailand 

tidak ditemukan perbedaan kerentanan serangan DBD antara anak laki-laki dan 

perempuan. Saran yang dapat di berikan kepada orang tua adalah lebih menjaga 

anaknya ketika berada di luar rumah, juga dapat melaksanakan tindakan terhadap 

penyakit DBD dengan memeriksakan anaknya ke puskesmas atau rumah sakit 

apabila mengalami gangguaan kesehatan. 

5.2 Status Pendidikan Orang tua  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua yang 

berpendidikan lulusan SD paling banyak yaitu dengan 14 responden, yang 

berpendidikan SLTP dan SMU masing-masing sebanyak 4 orang, sedangkan 

responden yang sempat duduk dibangku universitas hanya 1 responden. 

Pendidikan akan mempengaruhi cara berpikir dalam penerimaan penyuluhan dan 

cara pemberantasan yang dilakukan (Depkes RI, 2002:4). Menurut Retno 

Hestiningsih (2003:37), perlu dilakukan pendidikan atau penyuluhan kepada 

masyarakat agar dapat mengatasi masalah dengan cara pengelolaan lingkungan 

sejak dini, anak-anak (prasekolah sampai sekolah) hingga dewasa. 

Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam pencegahan dan 

penanggulangan penyakit DBD merupakan salah satu kunci keberhasilan upaya 

pemberantasan penyakit DBD. Untuk mendorong meningkatnya peran aktif 

masyarakat, maka upaya-upaya KIE, sosial marketing, advokasi, dan berbagai 

upaya penyuluhan kesehatan lainnya dilaksanakan secara intensif dan 
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berkesinambungan melalui berbagai media massa dan sarana (Depkes RI, 2003:8). 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Nieke Arinta. Hasil penelitian 

Nieke menyebutkan bahwa pendididkan orang tua yang paling banyak adalah 

lulusan SD dengan 50,0%. Semakin tinggi tingkat pendidikan formal diharapkan 

semakin tinggi pula tingkat pendidikan kesehatannya agar lebih menyadari 

bagaimana cara memelihara kesehatan, bagaimana menghindari hal-hal yang 

merugikan kesehatan, dan kemana seharusnya mencari pengobatan bila sakit 

(Soekidjo Notoadmodjo, 2003:9). 

 
5.3 Umur Anak  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa semua anak yang 

menderita DBD berusia antara 5-15 tahun. DBD banyak dijumpai pada anak 

berumur antara 5 sampai 15 tahun (Djoni Djunaedi, 2006:10). Selama tahun 1968 

sampai 1973 sebesar kurang lebih 95% kasus DBD adalah anak di bawah umur 15 

tahun. Selama tahun 1993 samapi 1998 meskipun sebagian besar kasus DBD 

adalah anak berumur antara 5 sampai 14 tahun, namun nampak adanya 

kecenderungan peningkatan kasus berumur lebih dari 15 tahun (Djoni Djunaedi, 

2006:9). seseorang dapat menderita DBD apabila terinfeksi oleh Serotipe Virus 

Dengue yang berbeda dalam jangka waktu tertentu yang berkisar antara 6 bulan 

dan 5 tahun. Dengan variasi endemisitas virus dengue dan penggolongan daerah 

endemis DBD. Maka kemungkinan anak golongan umur lebih tua unuk menderita 

DBD lebih besar (Sumarno Sunaryo, 1988:98). 

DBD mulanya memang dikenal lebih sering menyerang anak-anak tapi 

kini tidak lagi hanya menyerang anak-anak. Orang tua atau kaum remaja dan siapa 

saja akan diserangnya tanpa pandang bulu atau usia. Hanya karena pada umumnya 
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yang paling sering berada dirumah atau tidur disiang hari  adalah balita maka 

merekalah yang paling sering menjadi korban. Selain mereka, kini semua juga 

bisa saja menjadi sasaran nyamuk dengue baik anak-anak, remaja, dewasa, sampai 

kakek nenek, tidak ada yang akan dilewatkan dengan begitu saja. Serangan pada 

anak-anak balita dan orang dewasa akan lebih berat atau berisiko kematian karena 

pada umumnya, pembuluh darah anak-anak balita belum kuat. Begitu juga pada 

orang-oang yang sudah tua, karena tentunya telah banyak pembuluh darah mereka 

yang lemah atau rapuh sehingga mudah pecah atau bocor  juga karena lebih sulit 

untuk ditambal (Indrawan, 2001:109).hasil penelitian ini sesuai dengan artikel 

yang di tulis oleh Djoni Djunaedi, menyebutkan selam kurun waktu 1993-1998 

sebagian beser kasus DBD adalah anak-anak berumur 5-15 tahun. 

 

5.4 Kepadatan Penghuni Rumah  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah responden yang 

menjawab padat penghuni rumahnya sebanyak 13 responden sedangkan yang 

tidak padat penghuni rumahnya sebanyak 10 responden. Lebih padat lebih mudah 

untuk terjadi penularan DBD (Depkes RI, 2002:4). Penularan penyakit DBD 

hanya melalui gigitan nyamuk Aedes saja, dan bukan dengan cara lain, termasuk 

tidak pula dengan menyentuh, mengobrol bahkan tidak pula melalui kehidupan 

yang lebih intim sekalipun. Kecuali apabila pada saat menjenguk di lingkungan 

tempat kita menjenguk pasien DBD kita di gigit nyamuk yang sudah menggigit 

pasiennya, sehingga dalam tubuh nyamuknya sudah ada virus denguenya 

(Handrawan, 2007:77). 

Bila mungkin, sebaiknya orang tua mempunyai kamar terpisah dari kamar 

anak-anak, dan anak yang sudah dewasa juga mempunyai kamar tersendiri yang 
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menjamin privasi, sedangkan anak-anak dibawah umur boleh menghuni kamar 

dua orang bersama asal tidak dicampurkan anak laki-laki dengan anak perempuan 

(Achmad Djaeni, 2000:26). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh tur endah. Tur endah menyebutkan bahwa penderita penyakit DBD 

di derita oleh responden dengan padat pnghuni rumahnya yaitu sebanyak 79,5%. 

 

5.5 Waktu Kejadian DBD  

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa sebanyak 22 responden 

menjawab anaknya terkena DBD pada bulan Januari 2008 sedangkan anak yang 

terkena DBD pada bulan Desember sebanyak 1 responden. Dari penelitian yang 

dilakukan terdapat 2 jawaban yaitu waktu terkena DBD terjadi pada bulan 

Desember dan Januari. Pada bulan Desember curah hujan belum begitu tinggi 

dengan kata lain DBD pada bulan Desember tarjadi pada awal musim hujan. 

Sedangkan pada bulan Januari berarti pada pertengahan musim hujan. 

Dari hasil penelitian didapat paling banyak penderita DBD pada bulan 

januari 2008. Hal ini tidak sesuai dengan perkiraan musim hujan oleh BMG 

Jateng yang menyatakan permulaan musim hujan akan terjadi pada bulan 

nopember 2007, tapi ternyata terjadi pada pertengahan desember 2007 dan 

mencapai puncaknya pada januari 2008. 

 

5.6 Riwayat DBD sebelumnya  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa yang dilakukan terdapat 

8 responden yang dulunya pernah terkena DBD dan 15 responden yang baru 

pertama kali terkena DBD. Bahkan dari 8 responden yang pernah terkena DBD 
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sebelumnya terdapat 1 responden yang pernah kena DBD sebanyak 3 kali. 

 Cara untuk mengetahui sesorang sudah pernah terinfeksi virus Dengue 

yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan darah untuk melihat Imunoglobulin 

yang ada didalam darahnya. Jika sudah ada Imunoglobulin jenis IgM untuk 

dengue berarti sudah pernah terkena virus Dengue sebelumnya (Handrawan, 

2007:30). 

 

5.7. Hambatan Penelitian 

Hambatan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah banyak calon 

responden yang tidak bersedia mengisi kuesioner dengan alasan takut bila harus 

membayar sejumlah uang, disamping itu tidak terdapat surat ijin dari 

Litbanglinmas karena pihak Rumah Sakit dr. Kariadi Semarang tidak 

membutuhkan surat tersebut. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1  Simpulan 

Diketahui responden penderita DBD di RS dr. Kariadi semarang pada 

tahun 2008 adalah: 

1. Jenis kelamin anak paling banyak adalah laki-laki sebesar 56,5%. 

2. Pendidikan orang tua paling banyak adalah lulusan SD sebesar 60,9%. 

3. Umur anak paling banyak adalah 5-15 tahun sebesar 100%. 

4. Kepadatan penghuni rumah paling banyak adalah padat penghuninya sebesar 

56,5%.  

5. Waktu kejadian paling banyak terjadi pada bulan januari sebesar 96%. 

6. Riwayat DBD sebelumnya paling banyak adalah negatif sebesar 65,2%.  

6.2 Saran 

6.2.1 Saran kepada orang tua 

Orang tua diharapkan dapat melakukan tindakan setelah mengatahui 

karakteristik DBD yang meluputi jenis kelamin, status pendidikan, kepadatan 

penghuni rumah, waktu kejadian DBD, dan riwayat DBD sebelumnya. 

6.2.2 Saran kepada masyarakat 

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai pengetahuan tentang 

faktor risiko DBD sehingga diharapkan dapat melakukan tindak lanjut dan 

berperan serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan DBD. 

6.2.3 Saran kepada rumah sakit 

Diharapkan  pihak rumah sakit mengadakan penyuluhan tentang DBD 
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kepada masyarakat dan mengadakan pelatihan atau penyuluhan kapada para kader 

tentang karakteristik DBD pada anak. 

6.2.4 Saran kepada Jurusan IKM 

Penelitian ini masih belum sempurna oleh karena itu menyarankan perlu 

adanya penelitian lanjutan terhadap karakteristik penyakit DBD khususnya pada 

anak. 
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