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Kelurahan Sendangmulyo merupakan salah satu wilayah endemis DBD 

dengan kasus yang tinggi. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kejadian 

DBD adalah Kepadatan larva dan Maya Index. Diperlukan upaya dalam 

menentukan strategi untuk pengendalian vektor secara efektif dan efisien. Analisis 

spasial dalam SIG dapat digunakan untuk mengetahui pola penyebaran dan daerah 

potensial penularan DBD. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan studi Cross 

sectional. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel wilayah dengan 

jumlah sampel 382 rumah. Pengambilan titik koordinat kasus DBD menggunakan 

GPS. Analisis data menggunakan analisis univariat dan analisis spasial. 

Hasil analisis spasial menunjukkan, 5 RW mempunyai kepadatan larva 

tinggi dan maya index (MI) sedang, 6 RW mempunyai kepadatan larva sedang 

dan maya index (MI) sedang dan 3 RW mempunyai kepadatan larva rendah dan 

maya index (MI)  rendah. 

Saran yang peneliti rekomendasikan adalah agar masyarakat lebih 

memperhatikan kebersihan tempat penampungan air di area sekitar rumah yang 

potensial untuk perkembangbiakan larva nyamuk Aedes sp. 
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ABSTRACT 

 

Hafizah Mutiara 

Spatial Analysis Density larvae, Maya Index and Incidence DHF (Case Study 

in Sendangmulyo District , City of semarang) 

IV+119 page + 22 table + 16 Picture + 9 Attachment 

 

Sendangmulyo district is an endemic region with a high case. Several 

factor of occurance DHF is density larvae and maya index. Be required control 

strategies affectively and efficiently. Spatial analysis in GIS can be used 

determine the pattern of distribution and areas of DHF potential transmission.  

The type this research is descriptive with cross sectional study . The 

sample technique used a sample area with 382 resondents of total sample. 

Capturing the coordinates incidence DHF used GPS. Data analysis used univariat 

and spatial analysis.  

The result of spatial analysis showing that 5 RW has high density and 

middle maya index (MI), 6 RW (35,7%) middle density and middle maya index 

(MI) and 3 RW low density and low maya index (MI).  

Suggestion that the recommended  from the researcher to the society is to 

more praying attention about hygiene environment and breeding place Aedes sp. 

 

Keywords : SIG, overlay, GPS 

 

Literature :70 (1972-2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iv 

 

 

 

 

 



 
 

v 

 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto : 

Barakik – rakik kahulu 

Baranang- ranang ka tapian 

Basakik sakik dahulu 

Basanang- sanang kamudian 

 

Persembahan  

Skripsi saya dipersembahkan untuk : 

1. Mamaku tercinta 

2. Papaku tercinta 

3. Adik adikku tercinta 

4. Almamater tercinta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vi 

 

KATA PENGANTAR 

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, karunia serta hidayah-Nya 

sehingga skripsi dengan judul “Analisis Spasial Kepadatan Larva, Maya Index 

dan Kejadian DBD (Studi Kasus di Kelurahan Sendangmulyo Kota 

Semarang)” dapat diselesaikan dengan lancar. Skripsi ini diselesaikan dengan 

maksud untuk melengkapi syarat mendapatkan gelar Sarjana Kesehatan 

Masyarakat di Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, 

Universitas Negeri Semarang.  

Berkaitan dengan diselesaikannya skripsi ini, dengan penuh kerendahan hati saya 

sampaikan terima kasih kepada yang terhormat : 

1. Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, Prof. Dr. 

Tandiyo Rahayu, M.Pd., atas ijin penelitian yang diberikan.  

2. Ketua Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan 

Universitas Negeri Semarang, Bapak Irwan Budiono, S.KM., M.Kes., atas 

persetujuan penelitian yang diberikan.  

3. Pembimbing, Ibuk drh. Dyah Mahendrasari Sukendra , M.Sc., atas bimbingan, 

arahan dan motivasinya dalam proses penyusunan skripsi ini.  

4. Seluruh staff TU FIK UNNES yang telah membantu dalam segala urusan 

administrasi dan surat yang diperlukan dalam proses penelitian.  

5. Seluruh staff Kelurahan Sendangmulyo yang telah memberikan bantuan dan 

kerjasama dalam memperoleh data penelitian.  

6. Seluruh Gestrukes Dinas Kesehatan Kota Semarang yang telah memberikan 

bantuan dan kerjasama dalam memperoleh data penelitian.  



 
 

vii 

 

7. Semua Keluarga (papa, mama, tobi, bima dan tori) atas perhatian, cinta, kasih 

sayang, motivasi, paksaannya serta doa, sehingga skripsi ini dapat 

diselesaikan.  

8. Temen- teman seperjuangan dan sebimbingan ( Fika, Nining, Ria, Dewi, Puji, 

Happy, Fiki, Rosy, Fika A dan Fatmi) 

9. Teman – teman yang sangat berperan aktif dan selalu menyemangati serta 

membantu dalam penelitian yaitu Untari dan Ninda 

10. Semua pihak yang terlibat, atas bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.  

Semoga amal baik dari semua pihak mendapat imbalan yang berlipat ganda 

dari Allah SWT. Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. 

Maka dari itu, kritik, saran dan masukannya yang membangun sangat diharapkan 

guna menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat. 

 

Semarang, Juli 2016  

 

 

Penyusun 

 

 

 

 

 

 



 
 

viii 

 

DAFTAR ISI 

Halaman 

HALAMAN JUDUL .............................................................................................  i 

ABSTRAK  ...........................................................................................................  ii 

ABSTARCT  .........................................................................................................  iii 

PENGESAHAN  ...................................................................................................  iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN  .......................................................................  v 

KATA PENGANTAR   ........................................................................................  vi 

DAFTAR ISI .........................................................................................................  vii 

DAFTAR TABEL .................................................................................................  xii 

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................  xiv 

DAFTAR LAMPIRAN .........................................................................................  xv 

BAB I  PENDAHULUAN ....................................................................................  1 

1.1. Latar Belakang ..................................................................................  1 

1.2. Rumusan Masalah Penelitian ............................................................  8 

1.2.1. Rumusan Masalah Umum ......................................................  8 

1.2.2. Rumusan Masalah Khusus .....................................................  8 

1.3. Tujuan Penelitian ..............................................................................  9 

1.3.1. Tujuan Umum ........................................................................  9 

1.3.2. Tujuan Khusus .......................................................................  10 

1.4. Manfaat Hasil Penelitian ..................................................................  11 

1.4.1. Bagi Dinas Kesehatan Kota Semarang ....................................  11 

1.4.2. Bagi Kelurahan Sendangmulyo….. .........................................  11 

1.4.3. Bagi Puskesmas Kedungmundu ..............................................  11 

1.4.4. Bagi Peneliti  ...........................................................................  12 



 
 

ix 

 

1.4.5 Bagi Ilmu Kesehatan Masyarakat .............................................  12 

1.4.6 Bagi Masyarakat Sendangmulyo  .............................................  12 

1.5. Keaslian Penelitian ...........................................................................  12 

1.6. Ruang Lingkup Penelitian ................................................................  14 

1.6.1. Ruang Lingkup Tempat..........................................................  15 

1.6.2. Ruang Lingkup Waktu ...........................................................  15 

1.6.3. Ruang Lingkup Keilmuan ......................................................  15 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ...........................................................................  16 

2.1. Landasan Teori .................................................................................  16 

2.1.1 Epidemiologi Demam Berdarah dengue (DBD) ......................  16 

2.1.1.1Epidemiologi DBD .................................................................  16 

2.1.1.2. Faktor Resiko DBD ..............................................................  16 

2.1.1.3. Transmisi DBD .....................................................................  19 

2.1.1.4. Penularan DBD .....................................................................  20 

2.1.1.5. Pencegahan dan Pengendalian DBD ....................................  22 

2.1.1.6. Faktor yang berhubungan dengan Kejadian DBD ................  24 

2.1.1.7. Breeding Place  ....................................................................  27 

2.1.1.8. Kepadatan Larva Nyamuk Aedes sp .....................................  29 

2.1.1.9. Parameter Maya Index ..........................................................  32 

2.1.1.10 Analisis Spasial ...................................................................  34 

2.1.1.11 Sistem Informasi Geografis  ................................................   39 

2.2. Kerangka Teori .................................................................................  41 

BAB III METODE PENELITIAN........................................................................  42 

3.1. Kerangka Konsep .............................................................................  42 

3.2. Variabel Penelitian ...........................................................................  42 

3.3. Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel .....................  43 

3.4. Jenis dan Rancangan Penelitian ........................................................  46 

3.5. Populasi dan Sampel Penelitian ........................................................  46 

3.5.1. Populasi Penelitian ..................................................................  46 

3.5.2. Sampel Penelitian ....................................................................  46 

3.5.3 Besar Sampel Penelitian…………………………………….. .  47 



 
 

x 

 

3.5.4 Teknik Pengambilan Sampel…………………………………  47 

3.6. Sumber Data Penelitian ....................................................................  50 

3.7. Instrumen Penelitian .........................................................................  51 

3.8 Teknik Pengambilan Data .................................................................  53 

3.9. Prosedur Penelitian ...........................................................................  54 

3.10. Teknik Analisis Data ......................................................................  56 

3.10.1. Proses Pengolahan Data.........................................................  57 

3.10.2. Teknik Analisis Data .............................................................  57 

BAB IV HASIL PENELITIAN ............................................................................  59 

4.1 Gambaran umum Lokasi Penelitian  ................................................  59 

4.2 Gambaran Kejadian DBD  ...............................................................  60 

4.3 Analisis Univariat ............................................................................  62 

4.3.1 Jumlah Rumah Diperiksa  .......................................................  62 

4.3.2 Jenis Kontainer  .......................................................................  63 

4.3.3 Jenis Kontainer Berdasarkan Keberadaan Jentik  ...................  65 

4.3.4 Jenis Kontainer Berdasarkan Maya Index (Mi)  .....................  66 

4.3.5 Kejadian DBD  ........................................................................   67 

4.3.6 House Index (HI)  ....................................................................  68 

4.3.7 Container Index (CI)  ............................................................  70 

4.3.8 Breteau Index (BI) ..................................................................  72 

4.3.9 Kepadatan Larva  ...................................................................  74 

4.3.10  Hygiene Risk index (HRI)  ..................................................  76 

4.3.11 Breeding Risk index (BRI)  ..................................................  78 

4.3.12 Maya Index (Mi)  ..................................................................  80 

4.4 Analisis Spasial  ..................................................................................  82 

4.4.1 House Index (HI) Terhadap Kejadian DBD ..........................  82  

4.4.2 Container Index (CI) Terhadap Kejadian DBD  ...................  83 



 
 

xi 

 

4.4.3 Breteau  Index (BI) Terhadap Kejadian DBD  ......................  85 

4.4.4 Kepadatan Larva Terhadap Kejadian DBD  ..........................  87 

4.4.5 Hygiene Risk Index (HRI) Terhadap Kejadian DBD  ............  89 

4.4.6 Breeding Risk Index (BRI) Terhadap Kejadian DBD  ..........  91 

4.4.7 Maya Index (MI)  Terhadap Kejadian DBD  .........................  93 

4.7.8 Overlay kepadatan larva, maya index dan kejadian DBD… .    94 

BAB V PEMBAHASAN  .....................................................................................    98 

5.1 PEMBAHASAN .................................................................................  98 

5.1.1 Kejadian DBD  ......................................................................  98 

5.1.2 House Index (HI) dengan Kejadian DBD  .............................  100 

5.1.3 Container Index (CI) dengan Kejadian DBD  .......................  101 

5.1.4 Breteau  Index (BI) dengan Kejadian DBD  ..........................  104 

5.1.5 Kepadatan Larva dengan Kejadian DBD  .............................  105 

5.1.6 Breeding risk index dan Kejadian DBD  ...............................  106 

5.1.7 Hygiene Risk index dan Kejadian DBD   ..............................  106 

5.1.8 Maya Index (MI)  Terhadap Kejadian DBD  .........................  107 

5.1.9 Analisis Spasial Kepadatan larva, Maya index dan   

Kejadian DBD  .....................................................................  108 

5.2 Keterbatasan dan Kelemahan Penelitian  ..........................................  111 

5.2.1 Keterbatasan Penelitian  ........................................................   111 

5.2.2 Kelemahan Penelitian  ...........................................................   112 

BAB VI KESIMPULAN  .....................................................................................   113 

 

6.1 Kesimpulan  .......................................................................................  113 

6.2 Saran  .................................................................................................  114 

 



 
 

xii 

 

DAFTAR PUSTAKA ...........................................................................................  117 

LAMPIRAN ..........................................................................................................  124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xiii 

 

DAFTAR TABEL 

Halaman 

Tabel 1.1: Penelitian yang Relevan dengan Penelitian ini ....................................  13 

Tabel 2.1: Parameter entomologis terhadap resiko penularan DBD .....................  31 

Tabel 2.2: Density Figure ......................................................................................  31 

Tabel 2.3: Tabel tempat yang termasuk CS dan DS .............................................  32 

Tabel 2.4: Kategori Maya Index ...........................................................................  33 

Tabel 3.1 Definisi operasional ..............................................................................  45 

Tabel 3.2 Proporsi Jumlah Sampel Penelitian.......................................................  51 

Tabel 4.3.1 Distribusi frekuensi jumlah rumah positif larva  ...............................   64 

Tabel 4.3.2 Distribusi frekuensi Jenis Kontainer  .................................................  65 

Tabel 4.3.3 Distribusi frekuensi Kontaineer berdasarkan keberadaan jentik ........  67 

Tabel 4.3.4 Distribusi frekuensi Maya Index (Mi)  ...............................................  68 

Tabel 4.3.5 Distribusi frekuensi kejadian DBD  ...................................................  69 

Tabel 4.3.6 Distribusi frekuensi House index (HI)  ..............................................  70 

Tabel 4.3.7 Distribusi frekuensi Container Index (CI)  ........................................  72 

Tabel 4.3.8 Distribusi frekuensi Breteau Index (BI)  ............................................  74 

Tabel 4.3.9 Distribusi frekuensi Kepadatan Larva ...............................................  76 

Tabel 4.3.10 Gambaran kepadatan Larva ……………………………………….     77 

Tabel 4.3.11 Distribusi frekuensi Hygiene Risk Index (HRI)  ………………….. 78 

Tabel 4.3.12 Distribusi frekuensi Breeding Risk Index (BRI) ………………… 

 80 



 
 

xiv 

 

Tabel 4.3.13 Distribusi frekuensi Maya Index (MI) …………………………… 82 

Tabel 4.3.14 gambaran Maya Index (MI) ………………………………………. 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xv 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Peta Kelurahan Sendangmulyo  ............................................................................  62 

Peta Sebaran Kasus DBD Kelurahan sendangmulyo ............................................  63 

Gambar 4.4.1 House Index (HI) Terhadap Kejadian DBD ...................................  84 

Gambar 4.4.2 Container index (CI) Terhadap Kejadian DBD .............................  86 

Gambar 4.4.3 Breteau  index (BI) Terhadap Kejadian DBD ................................  88 

Gambar 4.4.4 Kepadatan Larva Terhadap Kejadian DBD ...................................  90 

Gambar 4.4.5 Hygiene Risk Index (HRI Terhadap Kejadian DBD .......................  92 

Gambar 4.4.6 BreedingRisk  index (BRI) Terhadap Kejadian DBD ....................  94 

Gambar 4.4.7 Maya  index (MII)  Terhadap Kejadian DBD ................................  95 

Gambar 4.4.8 Overlay kepadatan larva, maya index dan kejadian DBD .............  97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xvi 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Instrumen Data Hasil Penelitian  .......................................................  126 

Lampiran II Dokumentasi Penelitian  ...................................................................  143 

Lampiran III Surat Tugas Pembimbing ................................................................  154 

Lampiran IV Surat Ijin Penelitian Dari Fakultas  .................................................  155 

Lampiran V Surat Ijin Penelitian Dari Tempat Penelitian  ...................................  156 

Lampiran V Surat Selesai Penelitian  ...................................................................  157 

Lampiran VI EC Penelitian  ..................................................................................  158 

 

 

 

 



 
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit akibat infeksi virus 

dengue yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Penyakit ini hampir 

ditemukan di seluruh belahan dunia terutama di negara-negara tropik dan 

subtropik baik sebagai penyakit endemik maupun epidemik terutama Asia 

Tenggara, Amerika Tengah, Amerika dan Karibia. Nyamuk Aedes aegypti telah 

diketahui sebagai penyebar virus dengue. Nyamuk ini merupakan vektor yang 

paling dominan dalam penularan DBD. Terdapat 2 jenis nyamuk Aedes yang bisa 

menularkan virus dengue di Indonesia yaitu Aedes aegypti dan Aedes albopictus.  

Aedes albopictus merupakan vektor sekunder dalam penularan DBD (Djunaedi, 

2006; Candra, 2010). 

Pada tahun 2014 jumlah kasus DBD di Indonesia 100.347 kasus dengan 

Incedence rate (IR) 39,80/100.000 dengan Case fatality rate (CFR) 0,90%. Kasus 

DBD terjadi hampir di seluruh provinsi di Indonesia, salah satu provinsi yang 

endemis DBD adalah Provinsi Jawa Tengah. IR DBD di Provinsi Jawa Tengah 

pada tahun 2014 adalah 36.2/100.000 penduduk, menurun apabila dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya yaitu 45,52/100.000 penduduk. CFR DBD di Jawa 

Tengah pada tahun 2014 mencapai angka 1.7% lebih tinggi dibandingkan pada 

tahun sebelumnya yaitu 1,2% namun masih berada diatas target nasional yaitu 

1%. Kota Semarang merupakan salah satu kota dengan CFR diatas target nasional 
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yaitu 1% (Kemenkes RI, 2014; Ditjen PP dan PL, 2014). IR DBD Kota Semarang 

pada tahun 2013 adalah 134,21/100.00 penduduk, menurun bila dibandingkan 

tahun 2014 yaitu 92,43/100.000 penduduk dan kembali mengalami kenaikan pada 

tahun 2015 sejumlah 92,71/100.00 penduduk. Walaupun mengalami penurunan, 

akan tetapi angka tersebut masih berada diatas target nasional yaitu 50% (Dinas 

Kesehatan Kota Semarang, 2015). 

Jumlah kasus DBD di Puskesmas Kedungmundu tertinggi di Kota 

Semarang pada tahun 2014 yaitu sebanyak 214 kasus, namun mengalami kenaikan 

menjadi 239 kasus  pada tahun 2015, dan hingga bulan April tahun 2016 jumlah 

kasus DBD yang tercatat di puskesmas Kedungmundu adalah 83 kasus. Wilayah 

kerja Puskesmas Kedungmundu yang berstatus endemis karena mengalami 

fluktuasi  kasus DBD selama tiga tahun berturut-turut dan menjadi penyumbang 

terbesar kasus DBD adalah Kelurahan Sendangmulyo. Pada tahun 2014 jumlah 

kasus DBD di Kelurahan Sendangmulyo adalah 72 kasus dengan IR 

214,05/100.000 penduduk  dan pada tahun 2015 jumlah kasus DBD di Kelurahan 

Sendangmulyo naik menjadi  83 kasus  dengan IR 246,75/100.000 dan hingga 

bulan April 2016 jumlah kasus yang tercatat di Kelurahan Sendangmuyo 

sebanyak 36 kasus dengan IR 106,63/100.000 penduduk (Puskesmas 

Kedungmundu, 2016; Dinkes Kota Semarang, 2015). 

Penularan DBD yang cepat bisa terjadi karena pertambahan jumlah 

penduduk dan jumlah vektor nyamuk yang meningkat. Kepadatan jumlah 

penduduk akan memudahkan transmisi virus dengue karena bersifat (multiple 

bitting) dari vektor.  Kepadatan jumlah vektor nyamuk meningkat karena 
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banyaknya tempat yang potensial untuk perkembangbiakan nyamuk sehingga 

menyebabkan kepadatan larva menjadi tinggi.  Kepadatan larva yang tinggi 

meningkatkan untuk terjadinya transmisi virus dengue dari vektor kemanusia 

sehingga menyebabkan tingginya kasus DBD. Kepadatan populasi vektor DBD 

dapat diukur dengan menggunakan indikator entomologis yang terdiri dari  House 

index (HI), Container Index (CI), Breteau Index (BI) yang dapat digunakan untuk 

menentukan tingkat penularan DBD (Sutaryo, 2004:6) 

Tempat yang potensial untuk perkembangbiakan (breeding site) larva 

nyamuk Aedes sp  adalah tempat yang bersih namun memiliki banyak genangan 

air yang tidak tertutup karena larva nyamuk Aedes sp  tidak dapat 

berkembangbiak di air yang kotor. Banyaknya tempat yang potensial untuk 

perkembangbiakan larva  menyebabkan tingginya kepadatan larva di area tersebut 

sehingga populasi nyamuk juga mengalami kenaikan. Penyebaran virus dengue 

secara langsung tidak terjadi antara manusia ke manusia lainnya, akan tetapi 

penyebaran virus terjadi apabila nyamuk menggigit host yang terkena virus 

dengue, sehingga nyamuk menjadi terinfeksi. Infeksi tersebut menyebabkan telur 

yang berada di tubuh nyamuk juga terinfeksi virus  dengue (Supartha, 2008; 

Depkes RI ,2004) 

Penularan DBD tidak hanya terjadi karena populasi vektor yang berubah-

ubah dan berkembang, tetapi sanitasi lingkungan dan pemukiman juga 

memberikan dukungan terhadap kejadian DBD. Maya index (MI) adalah indikator 

yang dipakai untuk mengidentifikasi suatu area beresiko sebagai tempat 

perkembangbiakan (breeding site) nyamuk. Hal ini didasarkan pada status 
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kebersihan lingkungan HRI (hygiene risk indikator) dan ketersediaan tempat-

tempat yang mungkin berpotensi sebagai tempat perkembangbiakan nyamuk 

(Breeding Risk Indikator) di suatu area (Sukesi TW, 2012:74 : Depkes RI, 2004 

;Ma’mun K,2007). 

Secara geografis Kelurahan Sendangmulyo terletak pada ketinggian 30 

mdpl dengan curah hujan 2.000-3.000 mm per tahun dan termasuk daerah dataran 

rendah dengan suhu rata-rata 25-30
0
C yang sangat potensial untuk 

perkembangbiakan nyamuk Aedes sp karena aktifitas dan metabolisme Aedes sp 

dipengaruhi secara langsung oleh faktor lingkungan yaitu temperatur, kelembaban 

udara dan curah hujan. Tempat seperti pot bunga yang tidak terpakai, ember bekas 

yang terisi air, tempat penampungan air yang tidak tertutup rapat, botol bekas 

yang berada di luar rumah dan tidak tertutup, ban bekas yang dibiarkan terkena air 

hujan, tatakan dispenser yang terisi air dan tidak dibuang serta tempat sampah 

yang tertutup namun di tutupnya dapat menampung air adalah tempat yang 

potensial untuk perkembangbiakan nyamuk (Kelurahan Sendangmulo, 2015 : 

Eritja, et all;2005). 

Kondisi lingkungan yang mempunyai banyak tempat potensial untuk 

perkembangbiakan jentik, menyebabkan maya index (MI) di area tersebut menjadi 

tinggi. Hal tersebut terjadi karena semua tempat penampungan air baik  dikontrol 

maupun yang tidak dikontrol yang terletak di dalam maupun diliuar rumah 

merupakan Maya Index (MI). Keberadaan tempat potensial untuk 

perkembangbiakan jentik menyebabkan banyak ditemukan kontainer positif jentik 

sehingga Container Index (CI) di area tersebut menjadi tinggi. House Index (HI) 
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dan Breteau Index (BI) juga menjadi tinggi karena, walaupun di suatu rumah 

hanya memiliki 1 kontoiner yang positif jentik, rumah tersebut termasuk rumah 

positif jentik. Container Index (CI), House Index (HI) dan Breteau Index (BI) 

tinggi menyebabkan kepadatan larva termasuk kedalam kategori tinggi. 

Kepadatan larva mempengaruhi kejadian DBD karena dapat menyebabkan 

meningkatnya populasi vektor DBD. Apabila populasi vektor meningkat maka 

penularan DBD menjadi lebih cepat sehingga dalam waktu singkat dapat 

menyebabkan KLB DBD (Miller, 1992; Satoto , 2005) 

Pada studi pendahuluan yang dilakukan pada bulan Januari 2016  telah 

diperiksa 100 rumah warga di RW 25 dan 20 rumah di RW 7 di Kelurahan 

Sendangmulyo. Hasil dari studi pendahuluan RW 25 memiliki 7 kasus DBD 

sepanjang tahun 2015 dan mempunyai  indikator entomologis Container Index 

(CI) yaitu 40%, House Index (HI) 47% dan Breteau Index (BI) 63 termasuk dalam 

kategori tinggi sehingga tingkat kepadatan larva di RW 25 adalah tinggi. 

Sedangkan berdasarkan kategori Maya Index (MI) yang terdiri dari Hygiene Risk 

Index (HRI) dan Breeding Risk index (BRI) masing masing (0,13 dan 0,911 

termasuk dalam kategori sedang). RW 7 mempunyai 1 kasus DBD di tahun 2016 

namun sepanjang tahun 2015 tidak memiliki kasus DBD. Container Index (CI) 

,House Index (HI) dan Breteau Index (BI) di RW 7 adalah 0 yang termasuk 

kedalam kategori rendah. Untuk Maya Index (MI) yang terdiri dari Hygiene Risk 

Index (HRI) dan Breeding Risk index (BRI) masing masing (0,04 dan 0,91 

termasuk dalam kategori rendah dan sedang).  
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Upaya penanggulangan kejadian DBD yang paling efektif adalah dengan 

memutuskan rantai perkembangbiakan jentik. Hal tersebut dapat dilakukan 

dengan cara mengurangi tempat potensial untuk perkembagbiakan jentik melalui 

pembersihan kontainer secara rutin, menutup rapat tempat penampungan air serta 

melakukan pembersihan terhadap barang barang bekas yang bisa menampung air 

dan menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Apabila hal tersebut dapat 

dilakukan dengan baik maka Maya index (MI) dapat menjadi turun . Apabila 

Maya index (MI) turun maka kepadatan larva juga dapat diturunkan (Kemenkes 

RI , 2011) 

Berbagai upaya yang telah dilakukan Kelurahan Sendangmulyo dalam 

mengatasi masalah DBD adalah penyelidikan epidemiologi, pemeriksaan jentik 

nyamuk, pelaksanaan fogging, gerakan 3M plus dan sosialisasi tentang DBD 

kepada masyarakat, tetapi angka kejadian DBD di Kelurahan Sendangmulyo 

masih menunjukan jumlah kasus yang tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari 

kondisi 3M plus yang masih rendah dengan ABJ Kelurahan hanya 55% pada 

bulan Januari tahun 2016. Oleh sebab itu perlu dilakukan suatu metode yang dapat 

menggambarkan bagaimana penyebaran kasus DBD di Kelurahan Sendangmulyo 

dilihat dari atas permukaan bumi dengan melihat bagaimanya jumlah kepadatan 

jentik dan maya index di daerah sekitar rumah kasus guna pencegahan 

penyebarluasan kasus DBD. Analisis yang dapat digunakan untuk 

menggambarkan kejadian penyakit dari atas permukaan bumi adalah analisis 

spasial.  
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Pihak Pengendalian penyakit Bersumber Binatang (P2B2) puskesmas 

kedungmundu yang salah satu wilayah kerjanya Kelurahan Sendangmulyo 

menjelaskan bahwa penularan DBD dapat terjadi karena kasus yang tertular oleh 

kasus lain yang sudah terinfeksi sebelumnya di wilayah sekitarnya. Pemantauan 

yang dilakukan dengan menggunakan tabel dan grafik belum bisa menunjukkan 

trend secara spasial. Berdasarkan informasi tersebut diperlukan upaya sebagai 

acuan program dalam menentukan kebijakan strategi pengendalian vektor secara 

efektif dan efisien. Teknik metodologi yang dapat digunakan sebagai upaya acuan 

program yang berfungsi untuk analisis kejadian penyakit di permukaan bumi yaitu 

analisis spasial (Achmadi, 2012:58) 

Analisis spasial merupakan kemampuan umum untuk menyusun dan 

mengelolah data spasial kedalam berbagai bentuk yang berbeda sedemikian rupa 

sehingga mampu menambah dan memberikan arti baru atau arti tambahan. 

Analisis spasial dapat digunakan untuk melakukan persebaran faktor resiko yang 

ditularkan oleh binatang vektor nyamuk. Perangkat yang digunakan dalam 

mengumpulkan, menyimpan, menampilkan dan menghubungkan data spasial dari 

fenomena geografis tersebut yaitu Sistem Informasi Geografis (SIG). SIG dapat 

digunakan untuk memonitor perkembangan penyakit DBD yang membutuhkan 

penanganan khusus dan cepat ( Kusumadewi, dkk, 2008:39; Achmadi, 2012:58).  

Pendekatan spasial dengan analisis SIG penting dilakukan karena dengan 

analisis tersebut dapat ditentukan gambaran  kepadatan larva dan Maya index (MI) 

dengan kejadian DBD dan dapat mendukung manajemen penyakit DBD berbasis 

wilayah (Achmadi, 2012:58). 
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Berdasarkan latar belakang masalah yang terjadi di lapangan maka perlu 

dilakukan penelitian tentang analisis spasial di daerah endemis DBD dalam upaya 

pengendalian DBD dengan judul “ Analisis Spasial Kepadatan Larva, Maya 

Index dan kejadian DBD (Studi Kasus Di Kelurahan Sendangmulyo Kota 

Semarang)”. 

1.2 Rumusan Masalah  

1.2.1 Rumusan Masalah Umum 

1. Bagaimanakah analisis spasial Kepadatan Larva, Maya index dan Kejadian 

DBD di Kelurahan Sendangmulyo Kota Semarang? 

1.2.2 Rumusan Masalah Khusus 

1. Bagaimanakah gambaran sebaran kasus DBD pada masing masing RW di 

Kelurahan Sendangmulyo Kota Semarang? 

2. Bagaimanakah gambaran House index (HI) masing masing RW Di 

Kelurahan Sendangmulyo Kota Semarang? 

3. Bagaimanakah gambaran Container index (CI) masing masing RW Di 

Kelurahan Sendangmulyo Kota Semarang? 

4. Bagaimanakah gambaran Breteau index (BI) masing masing RW Di 

Kelurahan Sendangmulyo Kota Semarang? 

5. Bagaimanakah gambaran kepadatan larva masing masing RW Di 

Kelurahan Sendangmulyo Kota Semarang ? 

6. Bagaimanakah gambaran Breeding Risk Index (BRI) masing masing RW 

Di Kelurahan Sendangmulyo Kota Semarang? 
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7. Bagaimanakah gambaran Hygiene Risk Index (HRI) masing masing RW 

Di Kelurahan Sendangmulyo Kota Semarang? 

8. Bagaimanakah gambaran Maya Index (MI) masing masing RW di 

Kelurahan Sendangmulyo Kota Semarang ? 

9. Bagaimanakah gambaran antara kepadatan larva dengan indikator (House 

index, Container index dan Breteau index) dan kejadian DBD di 

Kelurahan Sendangmulyo Kota Semarang? 

10. Bagaimanakah  gambaran antara maya index (Breeding Risk Index dan 

Hygiene Risk Index) dan  Kejadian DBD di Kelurahan Sendangmulyo 

Kota Semarang? 

11. Bagaimanakah analisis Overlay kepadatan larva, Maya Index (MI) dan 

kejadian DBD secara spasial di Kelurahan Sendangmulyo Kota Semarang? 

1.3 Tujuan  

Tujuan Umum 

1. Menganalisis secara spasial antara Kepadatan Larva, Maya index dan  

kejadian DBD di Kelurahan Sendangmulyo Kota Semarang 

Tujuan Khusus 

1. Menganalisis sebaran kasus DBD pada masing masing RW di Kelurahan 

Sendangmulyo Kota Semarang. 

2. Menganalisis House index (HI) masing masing RW Di Kelurahan 

Sendangmulyo Kota Semarang. 

3. Menganalisis Container index (CI) masing masing RW Di Kelurahan 

Sendangmulyo Kota Semarang. 
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4. Menganalisis Breteau index (BI) masing masing RW Di Kelurahan 

Sendangmulyo Kota Semarang . 

5. Menganalisis kepadatan larva masing masing RW Di Kelurahan 

Sendangmulyo Kota Semarang . 

6. Menganalisis Breeding Risk Index (BRI) masing masing RW Di Kelurahan 

Sendangmulyo Kota Semarang . 

7. Menganalisis  Hygiene Risk Index (HRI) masing masing RW Di Kelurahan 

Sendangmulyo Kota Semarang . 

8. Menganalisis Maya Index (MI) masing masing RW di Kelurahan 

Sendangmulyo Kota Semarang . 

9. Menganalisis kepadatan larva dengan indikator (House index, Container 

index dan Breteau index) dan  kejadian DBD di Kelurahan Sendangmulyo 

Kota Semarang. 

10. Menganalisis maya index (Breeding Risk Index dan Hygiene Risk Index) 

dan Kejadian DBD di Kelurahan Sendangmulyo Kota Semarang. 

11. Menganalisis secara overlay kepadatan larva, Maya Index (MI) dan 

Kejadian DBD berdasarkan analisis spasial di Kelurahan Sendangmulyo 

Kota Semarang. 

1.4 Manfaat  

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Bagi Dinas Kesehatan Kota Semarang 

Memberikan informasi sebaran kasus DBD di kelurahan Sendangmulyo 

berdasarkan letak rumah kasus dan keadaan disekitar rumah kasus dengan 
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melihat data kepadatan jentik dan Maya index (MI) yang telah dianalisis 

secara spasial. 

1.4.2 Bagi Kelurahan Sendangmulyo  

Memberikan pengetahuan kepada warga tentang apa saja breeding place 

nyamuk Aedes sp berdasarkan penelitian agar warga mendapatkan 

informasi serta meninggalkan kebiasaan buruk yang kurang peka terhadap 

breeding place terutama yang tidak terkontrol. 

1.4.3 Bagi Puskesmas Kedungmundu 

Memberi masukan bagi puskesmas Kedungmundu informasi tentang 

sebaran kasus DBD dan bagaimana transmisi DBD pada daerah dengan  

Kepadatan Larva dan Maya Index (MI) yang tinggi untuk dapat dilakukan 

antisipasi penanggulanganya. 

1.4.4 Bagi Peneliti 

Meningkatkan pengetahuan peneliti tentang analisis spasial kejadian DBD, 

penyebaran kasus DBD dan kaitannya dengan Kepadatan larva serta Maya 

index dan mengaplikasikan tentang pengetahuan yang telah dipelajari oleh 

peneliti di perguruan tinggi. 

1.4.5 Bagi Ilmu Kesehatan Masyarakat 

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan dokumentasi yang 

dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian yang akan datang dan 

menjadi informasi dan bukti sebagai upaya untuk meningkatkan program 

dalam menanggulangi kejadian DBD terutama berdasarkan kepadatan 

jentik dan breeding place nyamuk. 
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1.4.6 Bagi Masyarakat Sendangmulyo 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat terutama 

mengenai tempat yang potensial untuk perkembangbiakan nyamuk baik 

yang berada didalam maupun di luar rumah. 

1.5 Keaslian Penelitian 

Keaslian penelitian adalah matriks memuat judul penelitian, nama peneliti, 

rancangan penelitian, variabel yang diteliti dan hasil penelitian yang 

membandingkan dengan penelitian sebelumnya diteliti. Berikut adalah 

penelitian-penelitian terdahulu yang terangkum dalam Tabel 1.1 

Tabel 1.1 :Penelitian-penelitian yang Relevan dengan Penelitian ini 

No Judul 

Penelitian 

Nama 

Peneliti 

Tahun dan 

tempat 

penelitian 

Rancangan 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

1. Spatial 

Analysis on 

Velnerability 

to dengue 

Hemorarrhagic 

Fever in 

Kotobaru, 

Subdistrict 

Jambi, 

Municipality 

jambi Province 

Tri Baskoro,  

et all 

 

Provinsi 

Jambi/2011 

Observasional 

Study dengan 

rancangan cross 

sectional 

 

Variabel 

bebas: 

Kepadatan 

penduduk, 

luas lahan 

pemukiman, 

Kepadatan 

Populasi 

Aedes sp, 

Maya index, 

curah hujan, 

kerentanan 

vektor, 

Transovarial 

vir DEN. 

Variabel 

terikat : 

kejadian 

DBD 

 

Kepadatan 

penduduk, 

curah hujan 

dan 

transovarial 

vir DEN tidak 

mempengaruhi 

kejadian DBD. 

Sedangkan 

luas lahan 

pemukiman, 

kepadatan 

populasi 

Aedes sp dan 

maya index 

mempengaruhi  

kejadian DBD 

 

 

2. 

 

Maya index 

 

Purnama, 

 

2012 

 

Penelitian 

 

Variabel 

 

Ada hubungan 
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dan kepadatan 

larva Aedes 

aegypti 

terhadap 

infeksi virus 

dengue 

Baskoro /Kecamatan 

Denpasar 

Selatan 

observasional 

analitik dengan 

rancangan 

penelitian kasus-

kontrol 

bebas: 

1.TPA 

berbasis   

Maya index 

(MI) 

2.Kepadatan 

larva Aedes 

aegypti 

 

Variabel 

terikat : 

kejadian 

DBD 

antara TPA 

berbasis maya 

index dengan 

kejadian DBD 

dengan nilai p 

value (p=0.01) 

dan status 

maya index 

tinggi beresiko 

3.08 kali 

dibandingkan 

dengan maya 

index rendah. 

 

3. 

 

Assasment of 

the 

Realationship 

between  

Entomologic 

Indicators of 

Aedes aegypti 

and the 

epidemic 

Occurrence of 

dengue virus 3 

in a susceptible 

Population, 

Sao Jose do 

Rio Preto, Sao 

Paulo, Brazil 

 

Chiaravalloti-

Neto et all 

2014/ 

Saopaulo, 

Brazil 

 

Case control Variabel 

bebas : 

Kepadatan 

larva dan 

pupa 

Variabel 

terikat : 

kejadian 

DBD 

Kepadatan 

larva dan pupa 

merupakan 

faktor resiko 

kejadian DBD 

dengan  

(OR>1). 

4 Analisis 

Spasial 

Kejadian 

Demam 

Berdarah 

Dengue 

Berdasarkan 

Kepadatan 

Penduduk Dan 

Angka Bebes 

Jentik Di 

Wilayah Kerja 

Puskesmas 

Kedungmundu 

Tahun 2015 

Agricrista 

Permata 

Kusuma 

2015/Semarang Deskriptif 

Analitik 

Variabel 

bebas : 

Kepadatan 

Penduduk 

dan ABJ 

Variabel 

terikat :Pola 

penyebaran 

kejadian 

DBD 

Pola 

penyebaran 

kasus DBD di 

wilayah kerja 

puskesmas 

Kedungmundu 

adalah 

clustered 

dengan jarak 

rata rata antar 

kasus yaitu 

90,30 meter  

Buffer zone 

dengan radius 

240-750 meter 
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terjadi hampir 

pada seluruh 

kasus.Wilayah 

ABJ tinggi 

juga dapat 

menularkan 

sejauh 

240meter. 

 

Beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-

penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut: 

1. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kepadatan larva dengan 

indikator (House index, Breteau index dan container Index) dan maya 

index (MI) dengan indikator (Breeding Risk Index dan Hygiene Risk 

Index). 

2. Tempat penelitian berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu Kelurahan 

Sendangmulyo Kota Semarang.  

3. Jenis penelitian yang digunakan adalah  penelitian deskriptif. 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.6.1 Ruang Lingkup Tempat 

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sendangmulyo Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang. 

1.6.2 Ruang Lingkup Waktu 

Penelitian ini dilakukan pada 18 Mei- 4 Juni 2016. 
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1.6.3 Ruang Lingkup Keilmuan 

Ruang lingkup keilmuan penelitian ini adalah Kesehatan Masyarakat 

terutama Epidemiologi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Epidemiologi Demam Berdarah Dengue (DBD) 

2.1.1.1  Epidemiologi DBD 

Infeksi dengue telah dilaporkan di lebih dari 100 negara dan tersebar luas 

di sebagian besar negara-negara tropis di Pasifik Selatan, Asia, Karibia, Amerika, 

dan Afrika. Geografis penyebaran infeksi demam berdarah mirip dengan malaria 

tapi tidak seperti malaria, infeksi sering ditemukan didaerah perkotaan di Negara-

negara tropis, termasuk Thailand, Singapura, Taiwan, Indonesia, Filipina, India 

dan Brazil (Tomashek, 2010). 

Virus dengue ditularkan kepada manusia melalui infeksi gigitan nyamuk 

Aedes betina. Nyamuk biasanya mendapatkan virus saat menghisap pada darah 

manusia yang terinfeksi. Setelah masa inkubasi virus selama 8 sampai 10 hari 

nyamuk yang terinfeksi dapat melakukan penularan virus selama masa hidupnya. 

Nyamuk betina yang terinfeksi juga dapat menularkan virus kepada keturunannya 

oleh transovarial (melalui telur) transmisi, tetapi peran ini dalam mempertahankan 

transmisi virus kepada manusia belum dapat dibuktikan (WHO,2009). 

2.1.1.2 Faktor Resiko DBD 

Penyakit pada dasarnya merupakan hasil atau outcome dari hubungan 

interaktif antara manusia dengan perilakunya dan kebiasaannya dengan komponen 

lingkungan dilain pihak. Manusia merupakan sumber penularan dan sebagai 

penderita penyakit DBD. Berdasarkan golongan umur penderita DBD lebih 
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banyak pada golongan umur kurang dari 15 tahun, tetapi juga sudah meluas 

kepada orang dewasa (Achmadi, 2012; Depkes, 2007). 

Faktor-faktor yang terkait dalam penularan DBD pada manusia sebagai berikut : 

1) Kepadatan penduduk 

Kepadatan penduduk menyebabkan lebih mudah untuk terjadinya 

penularan DBD, oleh karena jarak terbang nyamuk diperkirakan 50 – 100 meter 

dan nyamuk lebih menyukai mencari darah didalam rumah. Semakin besar suatu 

komunitas semakin besar rentang masalah kesehatan dan semakin besar juga 

jumlah sumber daya kesehatan yang dibutuhkan. Sumber daya tersebut kerap 

dibutuhkan karena penyakit menular dapat menyebar dengan lebih cepat dan 

masalah kesehatan lingkungan kerap lebih parah pada wilayah yang berpenduduk 

padat (Depkes, 2007;  Mc Kenzie, 2007). 

2) Mobilitas penduduk 

Pergerakan penduduk yang tinggi memudahkan untuk penyebarluasan 

DBD dari satu tempat ke tempat lain. Perpindahan penduduk yang terus menerus, 

industrialisasi, perkembangan transportasi dan pertumbuhan penduduk yang tinggi 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan dan penyebaran 

kasus DBD (Depkes, 2007;Depkes, 2004). 

3) Perumahan 

Kualitas perumahan, jumlah rumah, jarak antar rumah, pencahayaan, 

bentuk rumah, bahan bangunan akan mempengaruhi penularan. Bila di suatu 

rumah ada nyamuk penularnya maka akan menularkan penyakit pada orang lain 

yang tinggal dirumah tersebut atau dirumah sekitarnya yang berada dalam jarak 
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terbang nyamuk dan orang-orang yang berkunjung ke rumah itu. Seiring dengan 

meningkatnya jumlah penduduk juga akan berimbas terhadap meningkatnya 

kebutuhan perumahan (jumlah bangunan). Hal ini tentu akan meningkatkan faktor 

resiko penularan penyakit DBD karena banyak tempat penampungan air dan 

Aedes aegypti juga lebih suka tinggal didalam bangunan daripada diluar ((Depkes, 

2007; Phillips, 2008). 

4) Sosial ekonomi 

Faktor sosial ekonomi berperan penting dalam kejadian dan prevalensi 

dengue klasik. Status sosial ekonomi berhubungan langsung dengan kerentanan 

manusia terhadap suatu penyakit dan vektor. Dengue sering menyerang 

masyarakat dengan penghasilan rendah yang tinggal dilingkungan kumuh dan 

berdesak-desakan, sanitasi sangat buruk yang kemudian menjadi tempat 

berkembangbiaknya nyamuk (Phillips, 2008). 

Kerentanan terhadap penyakit setiap individu mempunyai kerentanan yang 

berbeda terhadap penyakit, kekuatan dalam tubuh seseorang tidak sama dalam 

menghadapi suatu penyakit ada yang mudah atau tahan terhadap penyakit. Hal ini 

berkaitan dengan status gizi dan daya tahan tubuh seseorang dalam menghadapi 

suatu penyakit. Seseorang yang pernah terjangkit penyakit DBD maka didalam 

tubuhnya telah memiliki anti bodi salah satu dari 4 serotipe dengue (Dengue-1, 

Dengue-2, Dengue-3 dan Dengue-4). Bila pada masa yang akan datang ia 

terjangkit kembali penyakit DBD maka virus dengue yang menyerang tersebut 

dari seroptipe yang berbeda (Depkes, 2007). 
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2.1.1.3 Transmisi DBD 

DBD tidak menular melalui kontak manusia secara langsung, tetapi 

ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti betina yang menyimpan virus 

dengue pada telurnya, selanjutnya virus tersebut akan akan ditularkan ke manusia 

melalui gigitan. Setelah satu kali gigitan terhadap seseorang, nyamuk ini akan 

berulang kali menggigit orang lain sehingga darah seseorang yang mengandung 

virus dengue dapat dengan mudah dipindahkan ke orang lain, terutama orang yang 

tinggal dalam satu rumah. Walaupun begitu virus dengue yang sudah masuk 

dalam tubuh seseorang, tidak selalu dapat menimbulkan infeksi jika orang tersebut 

memiliki daya tahan tubuh yang kuat (Manalu, 2009). 

Nyamuk akan menjadi vektor apabila : 

1) Ada virus dengue pada orang yang dihisap darahnya, yaitu orang sakit 

DBD, 1-2 hari sebelum demam atau 4-7 hari selama demam. 

2) Nyamuk hanya akan bisa menularkan penyakit apabila umurnya lebih dari 

10 hari, oleh karena masa inkubasi extrinsik virus didalam tubuh nyamuk 

8-10 hari. Untuk nyamuk bisa mencapai umur lebih dari 10 hari perlu 

tempat hinggap istirahat yang cocok dan kelembaban tinggi. Karena 

nyamuk bernafas dengan spiracle dengan demikian permukaan tubuhnya 

luas dan menyebabkan pengupan tinggi. Bila kelembaban rendah nyamuk 

akan mati kering. Tempat hinggap tersedia oleh adanya lingkungan fisik 

dan kelembaban dipengaruhi oleh lingkungan fisik (curah hujan) atau 

lingkungan biologi (tanaman hias atau tanaman perkarangan).  
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3) Nyamuk juga harus tahan terhadap virus, karena virus akan 

memperbanyak diri didalam tubuh nyamuk dan bergerak dari lambung, 

menembus dinding lambung dan kelenjar ludah nyamuk. 

2.1.1.4 Penularan DBD 

Nyamuk dewasa berukuran lebih kecil jika dibandingkan dengan rata-rata 

nyamuk lain dan mempunyai warna dasar hitam dengan bintik-bintik putih pada 

bagian badan dan kaki. Nyamuk jantan umurnya lebih pendek dari nyamuk betina. 

Nyamuk betina mempunyai ujung abdomen meruncing dengan ujung cerci yang 

menonjol jelas (Depkes, 2005; Depkes, 2007).  

Nyamuk Aedes aegypti jantan menghisap cairan tumbuhan atau sari bunga 

untuk keperluan hidupnya sedangkan nyamuk betina mengisap darah untuk 

mematangkan telurnya dan lebih menyukai darah manusia daripada darah 

binatang (bersifat antropofilik). Protein darah diperlukan untuk mematangkan 

telur agar pada saat dibuahi oleh sperma nyamuk jantan dapat menetas. Waktu 

yang diperlukan untuk perkembang biakan telur mulai dari nyamuk menghisap 

darah sampai telur dikeluarkan biasanya bervariasi antara 3-4 hari, jangka waktu 

tersebut disebut satu siklus gonotropik (gonotropic cycle) (Depkes, 2005). 

Resiko digigit nyamuk Aedes aegypti tertinggi pada pagi hari beberapa 

jam setelah fajar dan pada sore hari beberapa jam sebelum matahari terbenam, 

karena biasanya nyamuk betina feed (gigitan) pada jam-jam tersebut. Namun, 

nyamuk dapat makan setiap saat sepanjang hari. Tidak seperti nyamuk lainnya, 

Aedes aegypti mempunyai kebiasaan menghisap darah berulang kali (multiple 

bites) dalam satu siklus gonotropik, untuk memenuhi lambungnya dengan darah 
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sehingga dengan demikian nyamuk ini sangat efektif sebagai penular penyakit 

(Tomashek, 2010; Depkes, 2005). 

Setelah menghisap darah, nyamuk ini hinggap (beristirahat) didalam atau 

kadang-kadang diluar rumah berdekatan dengan tempat perkembangbiakannya. 

Biasanya di tempat yang agak gelap dan lembab untuk menunggu proses 

pematangan telurnya. Setiap kali bertelur nyamuk betina dapat mengeluarkan 

sebanyak 100 butir telur dan meletakan telurnya didinding tempat perkembang 

biakannya, sedikit diatas permukaan air. Untuk mengetahui kepadatan populasi 

nyamuk Aedes aegypti disuatu wilayah dapat dilakukan salah satunya dengan 

survei jentik (pemeriksaan jentik) di rumah. Survei jentik dilakukan dengan 

memeriksa semua tempat atau bejana yang memungkinkan menjadi tempat 

perkembang biakan nyamuk, seperti: bak mandi, tempayan, drum, talang atap, 

penampungan air dispenser, pembuangan air belakang lemari pendingin dan lain-

lain (Depkes, 2005). 

Jentik awalnya bermula dari telur berwarna hitam dengan ukuran +0,80 

mm, berbentuk oval yang mengapung satu persatu pada permukaan air jernih atau 

menempel pada dinding. Namun ditempat yang kering (tanpa air) telur dapat 

bertahan berbulan-bulan pada suhu -2
o
C sampai 42

o
C dan bila tempat-tempat 

tersebut kemudian tergenang air atau kelembabannya tinggi maka telur dapat 

menetas lebih cepat. Sekali bertelur nyamuk Aedes dapat mengeluarkan 100 

sampai dengan 300 butir, rata-rata 150 butir. Frekuensi bertelur dua atau tiga hari, 

lama menetas dapat beberapa saat setelah kena air hingga dua sampai tiga hari 
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setelah berada didalam air, kemudian telur menetas menjadi jentik (Depkes, 

2007). 

2.1.1.5 Pencegahan dan Pengendalian DBD 

Menurut Depkes RI (2010: 2), pencegahan penyakit demam berdarah 

dengue dapat dibagi menjadi tingkatan yaitu : 

1) Pencegahan Primer 

 Pencegahan tingkat pertama ini merupakan upaya untuk mempertahankan 

orang yang sehat agar tetap sehat atau mencegah orang yang sehat menjadi sakit. 

Sebelum ditemukannya vaksin terhadap virus demam berdarah dengue 

pengendalian vektor adalah satu-satunya upaya yang diandalkan dalam mencegah 

demam berdarah dengue. Secara garis besar ada 4 cara pengendalian vektor yaitu: 

a) Pengendalian Cara Kimiawi 

Pada pengendalian kimiawi digunakan insektisida yang ditujukan pada 

nyamuk dewasa atau larva. Insektisida yang dapat digunakan adalah dari golongan 

organoklorin, organopospor, karbamat, dan pyrethoid. Bahan-bahan insektisida 

dapat diaplikasikan dalam bentuk penyemprotan (spray) terhadap rumah 

penduduk. Insektisida yang dapat digunakan terhadap larva Aedes aegypty yaitu 

dari golongan organopospor (Temephos) dalam bentuk sand granules yang larut 

dalam air di tempat perindukan nyamuk atau sering disebut dengan abatisasi. 

b) Pengendalian Hayati atau Biologik 

Pengendalian hayati atau sering disebut pengendalian biologis dilakukan 

dengan menggunakan kelompok hidup, baik dari golongan mikroorganisme 

hewan invertebrata atau vertebrata. Sebagai pengendalian hayati dapat berperan 
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sebagai patogen, parasit, dan pemangsa. Beberapa jenis ikan kepala timah 

(Panchaxpanchax), ikan gabus (Gambusia afffinis) adalah pemangsa yang cocok 

untuk larva nyamuk. Beberapa etnis golongan cacing nematoda seperti 

Romanomarmis inyegari dan Romanomarmis culiforax merupakan parasit yang 

cocok untuk larva nyamuk. 

c) Pengendalian Radiasi  

Pengendalian cara radiasi memakai bahan radioaktif dengan dosis tertentu 

sehingga nyamuk jantan menjadi mandul. Kemudian nyamuk jantan yang telah 

diradiasi dilepaskan ke alam bebas. Meskipun nanti nyamuk jantan akan 

berkopulasi dengan nyamuk betina, tapi nyamuk betina tidak akan dapat 

menghasilkan telur yang fertil. 

d) Pengendalian Lingkungan 

Pengendalian lingkungan dapat digunakan beberapa cara antara lain 

dengan mencegah nyamuk kontak dengan manusia yaitu dengan memasang kawat 

kasa pada pintu, lubang jendela, dan ventilasi di seluruh bagian rumah. Hindari 

menggantung pakaian di kamar mandi, di kamar tidur, atau di tempat yang tidak 

terjangkau sinar matahari. 

Pencegahan yang paling tepat dan efektif dan aman untuk jangka panjang 

adalah dilakukan dengan program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan 3M 

Plus yaitu: Menguras bak mandi, bak penampungan air, tempat minum hewan 

peliharaan. Menutup rapat tempat penampungan air sedemikian rupa sehingga 

tidak dapat diterobos oleh nyamuk dewasa. Mengubur barang bekas yang sudah 
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tidak terpakai, yang kesemuanya dapat menampung air hujan sebagai tempat 

berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti 

2) Pencegahan Sekunder 

Dalam pencegahan sekunder dilakukan upaya diagnosa dan dapat diartikan 

sebagai tindakan yang berupaya untuk menghentikan proses penyakit pada tingkat 

permulaan sehingga tidak akan menjadi lebih parah. Melakukan diagnosa sedini 

mungkin dan memberikan pengobatan yang tepat bagi penderita demam berdarah 

dengue. Pencegahan sekunder dilakukan dengan cara berikut : 

1) Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) yang menemukan penderita/tersangka 

penderita demam berdarah dengue segera melaporkan ke puskesmas dan 

dinas kesehatan dalam waktu jam. 

2) Penyelidikan epidemiologi dilakukan petugas puskesmas untuk pencarian 

penderita panas tanpa sebab yang jelas sebanyak orang atau lebih, 

pemeriksaan jentik, dan juga dimaksudkan untuk mengetahui adanya 

kemungkinan terjadinya penularan lebih lanjut sehingga perlu dilakukan 

fogging fokus dengan radius 100 meter dari rumah penderita, disertai 

penyuluhan. 

2.1.1.6 Faktor yang berhubungan dengan Kejadian DBD 

 DBD dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut : 

1) Faktor Agent (Penyebab) 

Agent dalam penyebaran DBD adalah virus dengue yang ditularkan 

melalui gigitan nyamuk betina. Ada empat tipe virus yang dapat menularkan DBD 

yaitu Den-1, Den-2, Den-3 dan Den-4. Virus dengue 1 dan 2 dapat menyebabkan 
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penyakit sedangkan virus dengue 3 dan 4 cenderung menjadi asimtomatik (tanpa 

gejala). Virus yang banyak berkembang di Indonesia adalah virus dengue tipe 1 

dan 3. Seseorang yang pernah terinfeksi dengan serotype virus tersebut biasanya 

akan kebal terhadap serotype yang sama seumur hidupnya. Akan tetapi tidak 

kebal terhadap serotype yang lain, bahkan menjadi sensitif terhadap serangan 

DBD. Untuk selanjutnya selama nyamuk masih hidup ia tetap dapat menularkan 

virus ke tubuh manusia-manusia lain yang digigitnya (Yuniarti A, 2009) 

2) Faktor host (Penjamu) 

Penjamu (host) artinya adalah kelompok yang dapat terserang penyakit.  

Imunitas masyarakat memiliki peranan penting sebagi faktor yang menentukan 

penyebaran penyakit. Imunitas pada sebuah kelompok atau masyarakat 

merupakan keadaan dimana sebuah agen infektif tidak dapat masuk atau 

menyebar di kalangan suatu kelompok orang atau masyarakat oleh karena 

sebagian besar dari anggota kelompok atau respon imun masyarakat terhadap 

penyebab infeksi tersebut (Sutrisna, 2010:70). 

Selain itu juga terdapat faktor sosiodemografi yang mempengaruhi panjamu (host) 

mudah terserang penyakit DBD diantaranya : 

a) Pengetahuan 

Pengetahuan sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang. 

Perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih baik. Penyakit DBD dapat 

berakibat fatal karena sulitnya membedakan gejala dan tanda-tandanya dengan 

penyakit demam pada umumnya. Pengetahuan yang kurang menyebabkan tindak 

lanjut yang lambat dan bahkan terjadi kesalahan. Sehingga masyarakat perlu 
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diberikan penyuluhan khususnya mengenai penyakit DBD lebih dini. Sehingga 

diharapkan masyarakat dapat manindak lanjuti kasus DBD ini lebih dini dan 

prevalensi penderita dapat ditekan (Hastuti O, 2008) 

b) Perilaku Masyarakat 

Kebiasaan masyarakat yang kurang memperhatikan kebersihan lingkungan 

khususnya dalam rangka pembersihan sarang nyamuk, akan menimbulkan 

terjadinya transmisi penularan penyakit DBD. Kebiasaan ini akan menjadi lebih 

buruk apabila masyarakat sulit mendapatkan air bersih sehingga mereka akan 

memilih untuk menyimpan air bersih dalam tendon atau bak air. Dan apabila TPA 

tidak sering dibersihkan maka pada akhirnya akan menjadi tempat yang potensial 

untuk perkembangbiakan nyamuk. Kebiasaan lainnya adalah mengumpulkan 

barang barang bekas dan tidak melaksanan 3M PLUS (Kemenkes RI, 2011) 

c) Sikap  

Sikap manusia yang mau melakukan pemberantasan sarang namuk (PSN) 

berupa gerakan 3M plus yang diikuti oleh tindakan dan praktek yang nyata 

(Widiyanto T, 2007). 

3) Faktor Lingkungan  

Faktor lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan yang mendatangkan 

terjadinya kontak dengan agent.  Nyamuk Aedes sp hidup di lingkungan 

perumahan yang berdesak-desakan, pekarangan yang tidak bersih dan menyukai 

tempat yang cenderung teduh, lembab dan gelap. Sehingga banyak ditemukan di 

gantungan-gantungan baju. Nyamuk ini juga bertelur di genangan air yang bersih 

yang terdapat dalam wadah-wadah yang tidak bersentuhan dengan tanah seperti 
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bak mandi, vas/pot bunga, ember dan lain-lain. Pada saat musim hujan, banyak air 

yang tertampung di wadah/kontainer yang kemudian menjadi tempat nyamuk 

untuk bertelur dan berkembang biak (breeding place). Selain itu curah hujan 

berpengaruh pada kelembaban udara yang tinggi. Kelembaban udara yang terlalu 

tinggi dapat mengakibatkan keadaan rumah menjadi basah dan lembab yang 

memungkinkan berkembangbiaknya penyakit (Hastuti 0, 2008). 

2.1.1.7 Breeding Place  

Breeding place merupakan tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes sp. 

Tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes sp dapat dikelompokkan kedalam 

beberapa jenis yaitu : (Setyobudi, 2011). 

1) Tempat penampungan air di rumah tangga yang terdiri dari : tangki air, drum , 

tempayan, bak mandi, ember dan sebagainya 

2) Tempat penampungan air bukan untuk keperluan rumah tangga terdiri dari: 

pot bunga, tempat minum burung, perangkap semut, barang barang bekas yang 

dapat menampung air seperti ban, kaleng, botol plastik dan sebagianya. 

3) Tempat penampung air alamiah seperti lobang di pohon atau batu, potangan 

bambu atau agar bambu, tempurung kelapa, pelapah daun dan sebagainya. 

Nyamuk demam berdarah juga dapat berkembangbiak di tempat alamiah 

seperti lobang di pohon, tunggul bambu dan wadah lingkungan buatan di 

perkotaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangbiakan nyamuk Aedes 

sp adalah sebagai berikut : 

1) Suhu Udara 
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Nyamuk dapat bertahan hidup pada suhu rendah tetapi proses 

metabolismenya menurun bahkan terhenti pada suhu turun sampai suhu kritis. 

Pada suhu yang lebih tinggi dari 350
C juga mengalami perubahan. Suhu rata-rata 

optimum untuk perkembangbiakan nyamuk 250
C -270

C  (Kemenkes RI, 2010). 

2) Kelembaban Udara 

Kelembaban udara yang rendah mempengaruhi umur nyamuk. Tingkat 

kelembaban 63% misalnya merupakan angka paling rendah untuk memungkinkan 

adanya penularan ( Kemenkes RI, 2010). 

3) Curah Hujan 

Terdapat hubungan langsung antara hujan dan perkembangan larva 

nyamuk menjadi dewasa. Hujan diselingi oleh panas akan memperbesar 

kemungkinan berkembangnya nyamuk Aedes sp (Rahmaningsih, 2012). 

4) Kecepatan Angin 

Jarak terbang nyamuk dapat dipengaruhi oleh kecepatan angin artinya 

jarak jangkaun nyamuk dapat diperpanjang atau di perpendek tergantung kepada 

arah angin. Angin secara langsung berpengaruh pada penerbangan nyamuk dan 

ikut menentukan jumlah kontak antara nyamuk dan manusia. Kecepatan angin 11–

14 m/det atau 25–31 mil/jam akan menghambat penerbangan nyamuk (Rahman, 

2012) 

5) Ketinggian Tempat 

Di dataran tinggi suhu udara mempengaruhi pertumbuhan virus didalam 

tubuh nyamuk sedangkan didaerah pantai kelembaban udara mempengaruhi umur 

nyamuk. Tempat dengan ketinggian lebih dari 1.000 meter diatas permukaan laut 
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tidak ditemukan adanya nyamuk Aedes aegypti (Depkes,2007). Ketinggian tempat 

berpengaruh terhadap perkembang biakkan nyamuk dan virus DBD. Setiap 

kenaikkan 100 meter suatu tempat maka selisih suhu udara dengan tempat 

sebelumnya adalah setengah derajat celcius. Nyamuk Aedes sp hidup didataran 

rendah beriklim tropis sampai subtropis. Didaerah dataran yang terlalu tinggi 

(diatas 1000 meter diatas permukaan laut) biasanya tidak ditemukan nyamuk 

demam berdarah (Setyobudi, 2011) 

2.1.1.8 Kepadatan Larva Nyamuk Aedes spp 

Survei larva merupakan salah satu metode untuk pengukuran populasi 

larva Aedes aegypti di suatu daerah yaitu dengan cara memeriksa tempat 

penampungan (kontainer) yang bisa menjadi tempat perkembangbiakan Aedes 

aegypti. Pada kontainer berkuran besar seperti bak mandi atau tempayan jika pada 

pemeriksaan (penglihatan) pertama larva tidak ditemukan, maka ditunggu sekitar 

setengah atau satu menit untuk memastikan keberadaan larva. Pada kontainer 

berukuran kecil seperti botol dan kaleng maka air di dalamnya perlu dikeluarkan 

terlebih dahulu ke tempat lain. Jika kontainer berada di tempat yang gelap atau air 

di dalamnya keruh, maka lampu senter dapat digunakan untuk membantu 

pemeriksaan. 

Metode survei jentik dapat dilakukan dengan dua cara yaitu : 

1. Cara Single Larva 

Survei ini dilakukan dengan mengambil satu jentik di setiap tempat 

genangan air yang ditemukan jentik untuk diidentifikasi lebih lanjut. 
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2. Cara visual 

Survei ini cukup dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya jentik di 

setiap tempat genangan air tanpa mengambil jentiknya (Depkes RI, 2005). 

 Index yang biasa di pakai untuk memonitor kadar investasi nyamuk Aedes sp 

adalah: 

a) House Index (HI) adalah presentase antara dimana ditemukan jentik terhadap 

seluruh rumah yang diperiksa. House Index (HI) : 

Jumlah rumah yang ditemukan jentik   x 100% 

Jumlah rumah yang diperiksa 

b) Container Index (CI) adalah presentase kontainer yang ditemukan jentik 

terhadap seluruh kontainer yang diperiksa. Container Index (CI) : 

Jumlah kontainer yang ditemukan jentik   x 100% 

Jumlah kontainer yang diperiksa 

c) Breteau Index (BI) adalah jumlah kontainer yang positif jentik per jumlah 

rumah yang diperiksa. Bretau Index (BI) : 

Jumlah kontainer yang positif jentik   x 100 

   Jumlah rumah yang diperiksa 

Indeks-indeks tersebut dapat diinterpretasikan pada tabel di bawah ini sesuai 

dengan kriteria yaitu : 
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Table 2.1 Kategori Parameter entomologis terhadap resiko penularan DBD 

Parameter Entomologis Interpretasi Resiko Penularan 

House index (HI)≥ 5% 

House index (HI)< 5% 

Container index (CI) ≥10% 

Container index (CI) < 10% 

Breteau Index (BI) ≥  50 

Breteau Index (BI) < 50 

Resiko Tinggi 

Resiko Rendah 

Resiko Tinggi 

Resiko Rendah 

Resiko Tinggi 

Resiko Rendah 

SUMBER : WHO, 2002 

WHO juga membuat gambaran kepadatan larva yang menunjukkan 

hubungan ketiga indeks jentik tersebut .Gambaran kepadatan jentik menurut 

WHO ditunjukkan oleh tabel dibawah ini: 

Tabel 2.2 Gambaran Kepadatan Jentik menurut WHO 

Density figure 

(DF) 

House index (HI) Container index 

(CI) 

Breteau index (BI) 

1 1-3 1-2 1-4 

2 4-7 3-5 5-9 

3 8-17 6-9 10-19 

4 18-28 10-14 20-34 

5 29-37 15-20 35-49 

6 38-49 21-27 50-74 

7 50-59 28-31 75-99 

8 60-76 32-40 100-199 

9 >77 >41 >200 

Sumber : WHO (1972) 

Keterangan Tabel : DF= 1    = Kepadatan rendah 

   DF= 2-5 = Kepadatan sedang 

   DF= 6-9  = Kepadatan tinggi 

WHO density figure (dalam skla 1-9) dikembangkan melalui kontrol untuk 

yellow fever dan selanjutnya diterapkan untuk dengue  pada tahun 1972. Suatu 

daerah dinyatakan tidak beresiko penyakit dengue  bila density figure  <1, HI<1%, 

BI <50 dan dinyatakan beresiko untuk transmisi penyakit dengue bila density 
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figure >1, HI>10% , BI>50. Semakin tinggi Density figure, semakin signifikan 

dalam resiko transmisi . Secara umum bila HI>5% dan atau BI>20 merupakan 

indikasi bahwa daerah tersebut sensitif dan rawan terhadap DBD (Lazzano, 2002) 

Pant dan Self yang disitasi oleh Ma’mun membuat sebuah pedoman batas 

ambang index larva untuk menentukan resiko penularan berdasarkan nilai BI dan 

HI yaitu BI≥ 50 berarti resiko penularan tinggi. BI<50 berarti resiko penularan 

rendah. HI≥10% berarti resiko penularan tinggi dan HI<10% berarti resiko 

penularan rendah. Perbedaan nilai di berbagai tempat antara lain disebabkan 

karena tingkat sanitasi, temperatur, kelembaban udara serta curah hujan yang 

berbeda antara satu daerah dengan daerah lain (Sukesi TW, 2012) 

2.1.1.9 Parameter Maya Index 

Maya Index adalah indikator baru yang digunakan untuk mengidentifikasi 

apakah sebuah area atau komunitas berisiko tinggi sebagai tempat perkembang 

biakan (breeding sites) nyamuk. Maya index (MI) mengkombinasikan nilai 

hygiene risk indikator (HRI) dan Breeding risk indikator (BRI). Tempat 

perindukan dibedakan menjadi tempat yang dapat dikontrol (controlable sites), 

sampah (disposable sites). 

Tabel 2.3 Tempat yang termasuk dalam controllable sites dan disposable sites 

dapat dilihat pada : 

Controllable sites (CS) Disposable sites (DS) 

Ember  Botol bekas 

Pot bunga Kaleng bekas 

Drum minyak Ban bekas 

Bak mandi Lubang pada bambu 

Tempat pembuangan air di kulkas Lubang pohon 

Tempat minum burung Genangan air 

Bak air Toples bekas 
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WC/ toilet Tempurung kelapa 

Gentong  Ember bekas 

Dispenser   

Maya Index (MI) adalah kombinasi dari Hygiene Risk Index (HRI) dan Breeding 

Risk Index( BRI ), yang didefinisikan sebagai berikut : 

a) Breeding Risk Index ( BRI ), proporsi controlable sites di setiap rumah.  

BRI =    Contralable sites 

Contralable sites + Disposable sites  

 

 

b) Hygiene Risk Index (HRI), proporsi disposable sites disetiap rumah. 

HRI =  Disposable sites  

`Contralable sites+ Disposable sites  

 Breeding Risk Index (BRI) maupun Hygiene Risk Index (HRI) nantinya 

dikategorikan menjadi rendah, sedang dan tinggi dengan menggunakan 

perhitungan distribusi tertinggi. Breeding Risk Index (BRI) yang rendah 

menunjukkan bahwa hanya terdapat sedikit Contralable sites dan memiliki resiko 

rendah untuk terjadi perkembangbiakan larva dan begitu pula sebaliknya. Hygiene 

Risk Index (HRI) yang rendah menunjukkan bahwa terdapat sedikit jumlah 

Disposable sites yang termasuk dalam kategori kotor. Nilai Breeding Risk Index 

(BRI) dan Hygiene Risk Index (HRI) di setiap rumah disusun dalam matriks 3x3 

untuk menentukan kategori maya index  rendah, sedang dan tinggi (Supartha W, 

2008). 
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Tabel 2.4 Kategori Maya Index 

Indikator  BRI 1 (Rendah) BRI 2 (Sedang) BRI 3 (Tinggi) 

HRI 1 (Rendah) Rendah Rendah Sedang 

HRI 2 (Sedang) Rendah Sedang Tinggi 

HRI 3 (Tinggi) Sedang Tinggi Tinggi 

Sumber : Miller et all. Cit Lazano dan Avila , 2002  

 Survailens nyamuk perlu dilakukan dengan menggabungkan antara Maya 

Index (MI) dan Breteau index (BI), Container Index (CI), House Index (HI) 

dengan harapan akan akan memperoleh gambaran kepadatan larva dan sanitasi 

lingkungan sebelum dilakukan fogging, sehingga dapat tercapai tujuan kesehatan 

akhir dan pemberantasan DBD yaitu penghentian penularan, penurunan insedensi 

dan prevalensi. Maya index (MI) juga digunakan sebagai upaya pengendalian 

DBD di suatu daerah karena dapat diketahui tingkat resiko dan tempat 

perkembangbiakan nyamuk didasarkan pada kebersihan area dan ketersediaan 

tempat-tempat yang berpotensi sebagai tempat perkembangbiakan nyamuk (Miller 

et all, 1992: 215-261) 

2.1.1.10 Analisis Spasial 

Analisis spasial merupakan teknik atau proses yang melibatkan sejumlah 

hitungan dan evaluasi logika (matematis) yang dilakukan dalam rangka mencari 

atau menemukan (potensi) hubungan yang terdapat di antara unsur-unsur  

geografis (Prahasta, 2009). Adapun sistem informasi geografis menurut Chrisman 

(1997) dalam Prahasta (2009) terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data, 

manusia, organisasi dan lembaga yang digunakan untuk mengumpulkan, 

menyimpan dan menganalisis serta menyebarluaskan informasi mengenai daerah-

daerah di permukaan bumi. 
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Pemanfaatan analisis spasial harus didukung dengan data spasial. Data 

spasial adalah data yang berkaitan dengan lokasi berdasarkan geografi yang terdiri 

dari lintang-bujur dan wilayah. Menurut Faiz (2013) data spasial menerapkan 

prinsip distribusi geografis berupa fenomena fisikal seperti iklim, kepadatan 

penduduk atau permasalahan kesehatan sesuai lokasi sebenarnya. 

2.1.1.10.1 Manfaat Analisis Spasial Bagi Informasi Kesehatan 

Analisis spasial dengan sistem informasi geografis, memiliki peranan 

penting terutama di bidang kesehatan. Saat ini pemanfaatan analisis spasial 

memberikan kontribusi dalam bidang kesehatan seperti (Nuckols et All, 2004): 

1) Memonitor status kesehatan untuk mengidentifikasi status kesehatan yang 

ada di masyarakat. 

2) Menentukan studi populasi dalam studi epidemiologi. 

3) Mengidentifikasi sumber dan rute infeksi penularan penyakit. 

4) Memperkirakan terinfeksinya suatu lingkungan karena paparan tertentu. 

5) Mengukur masalah kesehatan masyarakat di suatu wilayah. 

Pemanfaatan analisis spasial juga dapat memperkirakan paparan penyakit 

pada wilayah tertentu serta untuk monitoring kesehatan dengan identifikasi 

sumber paparan dalam studi epidemiologi tertentu (Nukcols, 2004). Analisis 

spasial dapat dilakukan dengan melakukan geocoding alamat di area studi selama 

periode waktu yang relevan dengan penyakit. Hal tersebut dilakukan untuk 

memonitor dan mengontrol penyebaran penyakit melalui langkah pengawasan. 

Field, Best and Briggs (2004), Penggunaan analisis spasial dalam 

epidemiologi dapat dibedakan menjadi 4 kategori : 
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1. Pemetaan penyakit  

Pemetaan penyakit dilakukan untuk analisis spasial dan resiko spatio-

variasi temporal. Informasi ini dapat digunakan untuk tujuan deskriptif sederhana, 

informasi kesehatan, untuk menyediakan kebutuhan penduduk, untuk studi lanjut  

atau, dengan membandingkan perkiraan resiko peta dengan eksposur peta, untuk 

memperoleh petunjuk tentang etiologi penyakit. Pemetaan penyakit memberikan 

suatu ringkasan visual yang cepat tentang informasi geografis yang amat 

kompleks. 

2. Studi korelasi geografis 

Studi korelasi geografis menguji variasi geografis dalam paparan variabel 

lingkungan (yang dapat diukur di udara, air, atau tanah) dan faktor gaya hidup 

(seperti merokok dan diet) dalam kaitannya dengan hasil kesehatan diukur pada 

skala geografis (ekologis). 

3. Penilaian risiko dalam kaitannya dengan suatu titik atau garis sumber  

Titik dan garis sumber yang sesuai jika peningkatan risiko dekat dengan 

sumber dianggap untuk menyajikan potensi bahaya lingkungan. Pemaparan 

mungkin menjadi satu titik-sumber (misalnya cerobong tumpukan atau radio 

pemancar) atau sumber linear cenderung untuk memperpanjang atas daerah kecil 

dan hanya penelitian yang sangat lokal akan memiliki resolusi cukup geografis 

untuk memberikan perkiraan risiko yang terkait. Bila didefinisikan dengan baik 

hipotesis biologis mengarahkan penyelidikan dari hasil interpretasi yang paling 

mudah, tetapi di mana studi ini dilakukan karena laporan media, atau penduduk 

setempat, interpretasi menjadi jauh lebih sulit karena tidak ada apriori hipotesis. 
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4. Deteksi cluster dan pengelompokkan penyakit 

Deteksi cluster penyakit individual atau umum pengelompokkan, tanpa 

terkait hipotesis dapat dilakukan, tapi interpretasi sulit. Cluster deteksi 

dilaksanakan untuk memberikan deteksi dini mengenai insiden penyakit ketika 

tidak ada hipotesis etilogi spesifik. Studi yang lebih umum pengelompokkan, 

yaitu kecenderungan untuk kasus penyakit dalam accur non-acak pola spasial 

relatif terhadap pola non kasus, memiliki perumusan statistik yang lebih kuat dan 

dapat memberikan petunjuk tentang etilogi. Dengan bantuan pemetaan yang baik, 

insiden penyakit dapat diketahui pada lokasi tertentu. Dengan penyelidikan lebih 

mendalam, maka dapatdihubungkan dengan sumber-sumber penyakit seperti 

tempat pembuangan sampah akhir, jalan raya, pabrik tertentu, pembangkit atau 

saluran udara tegangan tinggi. 

Data aplikasi SIG dapat diperoleh dari visualisasi data spasial (data grafis), 

yaitu peta wilayah administrasi DBD (daerah endemik, sporadik, potensial atau 

bebas), aksesbilitas dan kualitas pelayanan kesehatan. Data non spasial (atribut) 

contohnya jumlah kasus DBD per bulan, per wilayah. Tingkat ABJ tempat 

perindukan vektor Aedes aegypti, sebaran epidemiologis (trend incidence DBD 

dan monitoring titik-titik rawan wilayah), kondisi demografi (kepadatan dan 

mobilitas), kondisi geografi (ketinggian daari permukaan laut,curah hujan, angin, 

kelembaban nisbi udara, suhu udara, musim) serta faktor resiko lainnya yang 

bereferensi geografis. Analisis tersebut diantaranya adalah overlay, buffer, 

network dan digital terrain model (Hasyim, 2007). 

Menurut Prahasta (2002) fungsi analisis spasial terdiri dari : 
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1. Klasifikasi 

Fungsi ini mengklasifikasikan atau mengkalsifikasikan kembali suatu data  

spasial (atau atribut) menjadi data spasial yang baru dengan menggunakan kriteria 

tertentu. Misalnya dengan menggunakan data spasial ketinggian (topografi) dapat 

diturunkan data spasial kemiringan atau gradient permukaan bumi yang 

dinyatakan dalam persentase nilai-nilai kemiringan yang dapat digunakan untuk 

merancang perencanaan pengembangan suatu wilayah. 

2. Network (jaringan)  

Fungsi ini merujuk data spasial titik-titik (point) atau garis-garis (line) 

sebagai suatu jaringan yang tak terpisahkan. Fungsi ini sering digunakan dalam 

bidang-bidang transportasi dan utility (misalnya aplikasi jaringan kabel listrik, 

komunikasi, telepon, pipa minyak dan gas, air minum dan saluran pembuangan). 

3. Overlay 

Fungsi ini menghasilkan data spasial baru dari minimal dua data spasial 

yang menjadi masukkannya. Sebagai contoh bila untuk menghasilkan wilayah 

wilayah yang sesuai untuk budidaya tanaman tertentu diperlukan data ketinggian 

permukaan bumi, kadar air tanah dan jenis tanah, maka fungsi analisis spasial 

overlay akan dikenakan terhadap ke tiga data spasial (dan atribut) tersebut. 

4. Buffering 

Fungsi ini akan menghasilkan data spasial baru yang berbentuk polygon 

atau zona dengan jarak tertentu dari data spasial yang akan menjadi masukannya. 

Data spasial titik akan menghasilkan data spasial baru yang berupa lingkaran-

lingkaran yang mengelilingi titik-titik pusatnya. Untuk data spasial garis akan 
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menghasilkan data spasial baru yang berupa poligon-poligon yang melingkupi 

garis-garis.  

5. 3D Analysis 

Fungsi ini terdiri dari sub-sub fungsi yang berhubungan dengan presentasi 

data spasial dalam ruang 3 dimensi. Fungsi analisis spasial ini banyak 

menggunakan fungsi interpolasi. Sebagai contoh, untuk menampilkan data spasial 

ketinggian, tata guna lahan, jaringan jalan dan utilyti dalam bentuk model 3 

dimensi. 

6. Digital image processing (pengolah citra digital) 

Fungsi ini dimiliki oleh perangkat SIG yang berbasiskan raster. Karena 

data spasial permukaan bumi (citra digital) banyak didapat dari perekaman data 

satelit yang berformat raster, maka banyak SIG raster yang juga dilengkapi 

dengan fungsi analisis ini. 

2.1.1.11 Sistem Informasi Geografi (SIG) 

Menurut Ristrini dalam Putri (2008:50), dalam ilmu geografi dibutuhkan 

minimal tiga unsur geografi berupa jarak (distance), kaitan (interaction), dan 

gerakan (movement) dalam menentukan lokasi suatu unit pelayanan. Jarak dalam 

ruang diukur dalam satuan jam atau menit. Interaksi adalah hubungan timbal balik 

antara satu unsur dengan unsur lainnya, sedangkan gerakan adalah kemungkinan 

dapat bergeraknya unsur yang ada di dalam ruang. Sistem Informasi Geografi 

memiliki istilah lain yaitu Geographic Information System (GIS). SIG mulai 

dikenal pada awal tahun 1980-an dan sejalan dengan perkembangan perangkat 

komputer, SIG berkembang menjadi sangat pesat pada tahun 1990-an.  
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SIG merupakan suatu sistem informasi yang berbasis komputer, dirancang 

untuk bekerja dengan menggunakan data yang memiliki informasi spasial. Sistem 

ini menangkap gambar, mengecek, mengintegrasikan,memanipulasi, menganalisa, 

dan menampilkan data yang secara spasial mereferensikan kepada kondisi bumi 

(Setyawan, 2014). 

Sistem Informasi Geografi (SIG) dapat menjadi sangat efektif digunakan 

sebagai alat bantu yang mampu menguraikan unsur-unsur yang ada di permukaan 

bumi ke dalam layer data spasial, memiliki kemampuan yang baik dalam 

memvisualisasikan data spasial dan bentuk atribut-atributnya serta dapat 

menurunkan data-data secara otomatis tanpa keharusan melakukan interpretasi 

secara manual (Setyawan,2014). Dalam perkembangannya semakin 

berkembangnya masyarakat, kondisi kesehatan dan pelayanan kesehatan 

dihadapkan dengan masalah yang berkaitan dengan heterogenitas populasi yang 

menyebabkan semakin kompleksnya penyakit dan faktor-faktor penyebabnya. 

SIG dapat digunakan untuk menganalisa heterogenitas tersebut terutama yang 

berhubungan dengan perbedaan geografis, faktor-faktor demografis, dan budaya.  
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2.1 Kerangka Teori 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Kerangka teori Kepadatan larva dan Maya index (MI) dan Kejadian DBD 

(Sutrisna, 2010), (WHO, 2002), (WHO, 1972) (Sukesi TW, 2012), (Yanuarti A, 

2009), (Hastuti O, 2008), (Widiyanto T, 2007), (Kemenkes RI, 2011), (Setyobudi, 

2011), (Kemenkes, 2010), (Rahmaningsih, 2012), (Rahman,2012), (Depkes RI, 

2005), (Miller et all, 1992) (Achmadi, 2008) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Alur Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian atau yang menjadi titik perhatian dalam 

sebuah penelitian (Arikunto, 2006: 118). Variabel dalam penelitian ini 

adalah kepadatan larva, Maya index (MI) dan kejadian DBD. 

3.3 Definisi Operasional 

Definisi operasional dalam penelitian ini memberikan penjelasan dan 

batasan mengenai variabel yang akan diteliti ( Tabel 3.1) 

 

Data Primer 

1. Titik koordinat kasus DBD  

2. Kepadatan Larva 

-House Index (HI) 

-Container index (CI) 

-Breteau Index (BI) 

3. Maya index 

-Hygiene Risk Index (HRI) 

-Breeding Risk Index (BRI) 

Data Spasial  

Titik Koordinat kasus DBD 

Data Sekunder 

1. Jumlah kasus DBD  
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Analisis Spasial dengan 

ArcMAP 

( Data Primer ) 
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berdasarkan Kepadatan Larva 

dan Maya Index ( MI) 

Zonasi berdasarkan 

kepadatan larva, Maya 

Index (MI)dan kasus DBD 
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Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel 

No Variabel Definisi 

Operasional 

Pengukuran Kategori Skala 

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

1. Kepadatan 

Larva 

Kepadatan larva 

diukur dengan 

menggunakan 

indikator  

 

 

 

 

 

 

1. Container 

index ( CI) 

 

 

 

 

2. Breteau index 

( BI) 

 

 

3. House index 

(HI) 

Lembar Observasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
∑

                 
      

∑                   
x 100% 

 

 

 

   

∑
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1.Kepadatan tinggi 

(DF 6-9) 

2.Kepadatan sedang 

(DF 2-5) 

3.Kepadatan rendah 

(DF1) 

 

1. Tinggi ≥10% 

2. Rendah <10% 

 

1. Tinggi ≥5% 

2. Rendah <5% 

 

1. Tinggi ≥50 

2. Rendah <50 

(WHO:1972;WHO:2

002) 

 

 

Ordinal 
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∑                    

∑               
      

 

(WHO : 2002) 

2. Maya index Semua tempat 

yang potensial 

untuk 

perkembangbiaka

n larva nyamuk 

Aedes sp. yang 

berada di 14 RW 

di Kelurahan 

Sendangmulyo  

Pengukuran maya 

index dilakukan 

dengan 

menggunakan 

indikator  

-Breeding Risk 

Index (BRI) 

- Hygiene Risk 

Lembar Observasi 

    
  

     
 

    
  

     
 

Ket : 

CS:Controllabe sites 

DS: Disposable sites 

( Miller at all : 2002) 

 

1.Tinggi 

(BRI3/HRI3,BRI3/H

RI2 dan BRI2/HRI3) 

2.Sedang 

(BRI1/HRI3,BRI2/H

RI2,BRI3/HRI) 

3.Rendah  

(BRI1/HRI1,BRI2/H

RI1 danBRI1/HRI2). 
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index( HRI) 

3. Titik koordinat 

kasus DBD 

Rumah penderita 

DBD yang 

terdapat di 

Kelurahan 

Sendangmulyo 

dari bulan 

Januari-Maret 

tahun 2016  

Pengukuran dengan  menggunakan 

GPS 

dengan spesifikasi: 

Merk : GPS Garmin  

Type : Etrex 10 

GR : 3m 

 

 

-  Numerik 
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3.4  Jenis dan Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif yang bertujuan 

untuk mendeskripsikan distribusi frekuensi penyakit menurut penyakit serentak 

pada individu-individu dalam populasi tunggal pada satu saat orang, tempat dan 

waktu. Rancangan penelitian yang digunakan adalah cross sectional (potong 

lintang) yaitu rancangan penelitian yang mempelajari hubungan penyakit dan 

paparan (faktor penelitian) dengan cara mengamati status paparan dan atau satu 

periode (Murti, 2000 ; 104). 

3.5 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.5.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh rumah yang berada di 14 RW di Kelurahan Sendangmulyo Kota 

Semarang sebanyak 8067 rumah (Sugiyono, 2005:56). 

3.5.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan subyek yang 

diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Soekidjo, 2005:79. Adapun 

jumlah sampel yang diambil dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut: 
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Rumus Slovin : 

  
 

        
 

Keterangan : 

n = Jumlah sampel minimal yang diperlukan 

N= Populasi 

e = Persentase kelonggaran ketidakterikatan karena kesalahan 

pengambilan sampel 

Rumus Slovin    
 

        
  

   
    

              
 

    
    

       
 

  =             rumah 

Jadi,  jumlah sampel minimal dalam penelitian ini adalah 382 rumah. 

3.5.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan metode 

sampling area (sampel wilayah)  dengan memperhatikan proporsi sampel yaitu 

teknik sampling yang dilakukan dengan mengambil wakil dari setiap wilayah 

yang terdapat dalam populasi. Sampel penelitian diperoleh dengan retriksi yaitu 

suatu metode untuk membatasi subyek penelitian menurut kriteria tertentu yang 
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disebut kriteria eligibilitas, jenis kriteria eligibilitas yaitu kriteria inklusi dan 

kriteria eksklusi (Murti, 1997:79). 

1) Kriteria Inklusi  

Kriteria Inklusi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Sampel didasarkan pada kasus DBD positif pada bulan Januari- April 

tahun 2016 yang tercatat dalam data Puskesmas Kedungmundu dan 

bertempat tinggal di Kelurahan Sendangmulyo.  

2. Sampel merupakan rumah kasus DBD dan rumah dengan area 100 meter 

kearah utara, barat, timur dan selatan dari rumah kasus DBD. 

3. Apabila terdapat lebih dari 1 kasus dalam 1 rumah maka yang diberi titik 

hanya 1 kasus saja. 

4. Apabila terdapat lebih dari 1 kasus dalam area 100 meter kearah utara, 

barat, timur dan selatan pemeriksaan jentik  maka semua kasus dalam area 

tersebut diberi titik asalkan tidak 1 rumah. 

5.  Kontainer  yang diperiksa didalam penelitian ini adalah semua tempat 

yang berpotensi untuk perkembangbiakan nyamuk baik didalam maupun 

di luar rumah baik yang dikontrol maupun yang tidak di kontrol yang 

berada  dalam area 100 meter kearah barat, utara, timur dan selatan dari 

rumah kasus DBD. 

2) Kriteria eklusi 

Kriteria eklusi dalam penelitian ini adalah : 

1. Alamat rumah kasus DBD yang dijadikan patokan untuk pengambilan titik 

koordinat  tidak jelas/ tidak ditemukan. 
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2. Responden yang rumahnya terdapat kasus DBD dan menjadi patokan 

untuk pemeriksaan jentik telah pindah dari Kelurahan Sendangmulyo pada 

saat pengambilan data oleh peneliti. 

  Berdasarkan kriteria diatas jumlah sampel yang diambil untuk penelitian 

ini sebanyak 382  sampel dengan 36 kasus DBD yang berasal dari 14 RW dan 26 

RT di Kelurahan Sendangmulyo Kota Semarang. Proporsi jumlah sampel adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Proporsi Jumlah sampel di Kelurahan Sendangmulyo per RT  

No Rukun Warga 

(RW) 

Jumlah 

Rumah /RW 

Jumlah kasus 

Bulan 

Januari-Maret 

2016 

Rukun Tetangga 

(RT) 

Jumlah Sampel  

1. 1 97 3 kasus RT 1 : 2 kasus 

RT 2 : 1 kasus 

 

17 rumah  

17 rumah 

2. 2 408 1 kasus RT 5 : 1 kasus 13 rumah  

3. 3 668 1 kasus RT 2 : 1 kasus 10 rumah 

4. 7 367 1 kasus RT 4 : 1 kasus 10 rumah 

5. 8 463 3 kasus RT 2: 2 kasus 

RT 7 1: 1 kasus 

 

23 rumah  

12 rumah  

6. 9 550 3 kasus  RT 4 : 3 kasus 36 rumah 

7. 13 717 6kasus RT 4 : 2 kasus 

RT 1   : 1 kasus 

RT 6  : 1 kasus 

RT 11  : 2 kasus 

 

17 rumah 

14 rumah 

13 rumah  

18 rumah 
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8. 16 835 1 kasus RT 8  : 1 kasus 13 rumah 

9. 18 625 4 kasus RT 2: 3 kasus 

RT 1 : 1 kasus 

35 rumah 

16 rumah 

10. 21 675 4  kasus RT 6 : 2 kasus 

RT 3 : 1 kasus 

RT 5 : 1 kasus  

 

15 rumah 

10 rumah 

10 rumah 

11. 23 588 2  kasus RT 7 : 1 kasus 

RT 1 : 1 kasus 

 

11 rumah 

9 rumah 

12. 24 404 1 kasus RT 2: 1 kasus 12 rumah 

13. 25 298 1 kasus RT 4 : 1 kasus 10 rumah 

14. 28 1372 5  kasus RT 1 : 2 kasus 

RT 12 : 1 kasus 

RT 4 : 1 kasus 

RT 6 : 1 kasus 

11 rumah 

10 rumah 

9 rumah 

11 rumah 

 14 RW 8067 rumah 36 kasus 26 RT 382 rumah 

  

3.6 Sumber Data Penelitian 

3.6.1  Data Primer 

Data disebut data primer, apabila pengumpulan data dilakukan secara 

langsung oleh peneliti terhadap sasaran (Budiarto,2002:5). Data primer dalam 

penelitian diperoleh dengan melakukan observasi lapangan untuk mendapatkan 

titik koordinat kasus DBD di Kelurahan Sendangmulyo dan tempat tempat 

potensial untuk perkembangbiakan nyamuk. Data primer diperoleh dengan 

melihat tempat-tempat di dalam rumah responden yang berpotensi untuk tempat 

perkembangbiakan nyamuk berupa tempat yang selalu di kontrol (vas bunga, 
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talang air, ember, aquarium, bak mandi, bak air, sumur, tempat minum burung dan 

dispenser) serta tempat di luar rumah yang tidak di kontrol (kaleng bekas, ban 

bekas, dan botol bekas) dan data kepadatan larva dengan indikator ( House index, 

Container index dan Breteau Index) per RW di Kelurahan Sendangmulyo yang 

didasarkan pada rumah kasus DBD sejauh 100 meter kearah barat, utara, timur 

dan selatan. Sedangkan untuk data Maya Index (MI) yang terdiri dari Hygiene 

Risk index (HRI) dan Breeding Risk Index (BRI) diambil dari semua tempat yang 

potensial untuk perkembangbiakan nyamuk yang berada di 14 RW di kelurahan 

Sendangmulyo juga didasarkan pada kasus DBD dan pengambilan data Maya 

Index (MI) dilakukan secara bersamaan dengan pengambilan data kepadatan larva. 

3.6.2 Data Sekunder 

Data disebut sebagai data sekunder, apabila pengumpulan data yang 

diinginkan diperoleh dari orang lain atau tempat lain dan bukan dilakukan oleh 

peneliti sendiri (Budiarto, 2002: 5). Data sekunder dari penelitian ini adalah data 

DBD Jawa tengah, data DBD Kota Semarang, data DBD di wilayah kerja 

Puskesmas Kedungmundu per Kelurahan, data  jumlah kasus DBD per RW di 

Kelurahan Sendangmulyo dan data geografis Kelurahan Sendangmulyo. 

3.6.3 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian atau perangkat data yang digunakan untuk 

pengumpulan data penelitian adalah : 

1. Lembar observasi, berupa formulir yang digunakan untuk mendata 

keberadaan larva nyamuk pada breeding place yang diperiksa. 
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2. Lampu senter yang digunakan untuk memeriksa keberadaan larva nyamuk 

pada kontainer. 

3. Alat tulis digunakan untuk mencatat segala sesuatu yang ditemukan di 

lapangan. 

4. Kamera yang dibutuhkan untuk mendokumentasikan selama 

melaksanakan penelitian. 

5. Menggunakan perangkat GPS untuk menentukan titik kordinat sampel dan 

selanjutnya akan diinput kedalam perangkat lunak yaitu ArcMAP. GPS 

yang digunakan untuk penelitian ini adalah Garmin type Etrex 10 dengan 

GR 3 meter. 

3.7.1 Pemantauan Jentik 

Peralatan yang digunakan peneliti untuk pemantauan jentik adalah adalah 

senter, gayung dan pipet. Senter digunakan untuk melihat larva di tempat yang 

gelap. Metode yang digunakan untuk pemantauan jentik adalah cara visual yaitu 

hanya melihat ada tidaknya jentik di setiap tempat genangan air tanpa mengambil 

jentiknya. Radius pemeriksaan jentik adalah 100 meter kearah barat, timur, utara 

dan selatan dari rumah kasus DBD. 

3.8 Teknik Pengambilan Data 

3.8.1 Metode Dokumentasi 

Pengambilan data yang dilakukan dengan melakukan pengkajian terhadap 

dokumen yang telah tersedia atau dengan kata lain pengambilan data sekunder. 

Dalam penelitian ini, dokumen-dokumen yang dikaji adalah data DBD Jawa 
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tengah, data DBD Kota Semarang, data DBD di wilayah kerja Puskesmas 

Kedungmundu per Kelurahan, data  jumlah kasus DBD per RW di Kelurahan 

Sendangmulyo, data kepadatan larva dengan indikator ( House index, Container 

index dan Breteau Index) per RW di Kelurahan Sendangmulyo, Data Maya Index 

(MI) dengan indikator Breeding Risk Index(BRI) dan Hygiene Risk Index (HRI)  

dan data geografis Kelurahan Sendangmulyo. 

3.8.2 Metode Observasi 

Metode observasi atau pengamatan adalah kegiatan pengamatan atau 

melihat langsung objek yang ingin diamati (Budiarto, 2002: 15).  Kegiatan 

pengamatan yang dilakukan oleh peneliti adalah pemeriksaan jentik, kondisi 

lingkungan, keberadaan dan kondisi tempat penampungan air di Kelurahan 

Sendangmulyo. Prosedur observasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Metode survei jentik dilakukan dengan cara : 

Cara yang dilakukan peneliti untuk melakukan survei jentik adalah dengan 

metode visual dimana semua tempat tempat potensial untuk perkembangbiakan 

dilihat apakah terdapat jentik atau tidak terdapat jentik. Pengamatan dilakukan 

dengan menggunakan senter ke tempat yang mempunyai genangan atau 

penampungan air di sekitar area kasus DBD sejauh 100 meter kearah utara, barat, 

timur dan selatan.  
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2. Pengamatan status Maya index (MI) 

Pengamatan status Maya index (MI) dilakukan dengan cara melihat dan 

mengamati tempat tempat yang potensial untuk perkembangbiakan nyamuk Aedes 

sp baik didalam maupun diluar rumah, yang terdiri dari tempat yang  dikontrol 

maupun tempat yang tidak di kontrol. Semua tempat yang potensial tersebut 

adalah tempat yang memungkinkan untuk perkembangbiakan nyamuk. Tempat 

tersebut adalah wadah atau cekungan yang dapat menampung air sehingga 

memungkinkan jentik dapat berkembangbiak. 

3.9  Prosedur Penelitian 

3.9.1 Tahap Pra-Penelitian 

1. Mengumpulkan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu 

data DBD Jawa tengah, data DBD Kota Semarang, data DBD di wilayah 

kerja Puskesmas Kedungmundu per Kelurahan, data  jumlah kasus DBD 

per RW di Kelurahan Sendangmulyo dan data geografis Kelurahan 

Sendangmulyo. 

2. Melakukan studi pendahuluan di RW 25 dan RW 7 Kelurahan 

Sendangmulyo Kota Semarang untuk melihat tingkat kepadatan larva dan 

Maya index di Kelurahan Sendangmulyo. Pemilihan RW 25 sebagai 

tempat studi pendahuluan karena letak geografis RW 25 yang terdiri dari 

perumahan dan perkampungan telah mewakili karakteristik wilayah 

Kelurahan Sendangmulyo. RW 7 dipilih sebagai tempat studi 

pendahuluan karena pada tahun sebelumnya tidak terdapat sama sekali 

kasus DBD. 
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3. Menentukan jumlah sampel penelitian dengan teknik sampel wilayah 

4. Menentukan proporsi jumlah sampel per wilayah dengan 

memperhitungkan jumlah sampel minimal 

5.  Mempersiapkan peralatan dan bahan penelitian 

3.9.2 Tahapan Penelitian 

1. Observasi  dan melakukan pengambilan titik koordinat berdasarkan kasus 

yang termasuk kedalam sampel penelitian. 

2. Observasi dengan menggunakan lembar observasi yang telah disediakan 

oleh peneliti. 

3. Pemeriksaan tempat potensial positif jentik yang berada didalam maupun 

diluar rumah paja jarak 100 meter disekitar rumah penderita DBD. 

3.9.3 Tahap Penyelesain 

1. Download data dari GPS kemudian melakukan input kedalam Program 

ArcMAP untuk selanjutnya diolah menggunakan analisis spasial. 

2. Melakukan  pemeriksaan lembar observasi  

3. Data diolah dengan menggunakan analisis secara klasifikasi dan overley 

yaitu dengan menggabungkan antara data Kepadatan Larva, Maya Index 

(MI) dan Kejadian DBD kemudian di plotkan kedalam sebuah peta 

sehingga didapatkan informasi baru. 

3.10 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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3.10.1 Pengolahan data 

Data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan 

program komputer. Proses pengolahan data tersebut meliputi: 

1. Editing 

Data yang terkumpul di chek untuk menghindari kemungkinan kesalahan 

dalam pengumpulan dan data. 

2. Coding 

Coding adalah kegiatan untuk mengklasifikasikan data dan jawaban 

menurut kategori masing-masing. 

3. Entry 

Entry adalah kegiatan memasukkan data yang telah didapat ke dalam 

program komputer yang telah ditetapkan. 

4. Tabulating 

Tabulating adalah tahap melakukan penyajian data melalui tabel dan agar 

mempermudah untuk dianalisis. 

3.10.2 Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis univariat dan analisis 

spasial, dimana data diolah secara statistik dengan menggunakan program 

computer. 

1. Analisis Univariat 

Analisis ini dilakukan tiap variabel dari hasil penelitian. Pada umumnya 

dalam analisis ini hanya menghasilkan distribusi dan persentase tiap variabel 
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(Soekidjo, 2005:18). Analisis satu variabel digunakan untuk menggambarkan 

variabel bebas dan variabel terikat yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan 

narasi. Dalam penelitian ini variabel yang dianalisis secara univariat adalah 

kepadatan larva dengan indikator entomologis (House index, Breteau index dan 

Container index), maya index dengan indikator (Breeding Risk Index dan Hygiene 

Risk Index) dan kejadian DBD di Kelurahan Sendangmulyo Kota Semarang. 

2. Analisis Spasial 

Analisis dengan menggunakan software program Arcview GIS version 3.3. 

Data yang diperoleh diplotkan kedalam peta, shp file dengan menggunakan peta 

wilayah. Keluaran sistem informasi geografis berupa variabel kepadatan larva 

dengan indikator entomologis (House index, Breteau index dan Container index), 

maya index dengan indikator (Breeding Risk Index dan Hygiene Risk Index) dan 

kejadian DBD di Kelurahan Sendangmulyo Kota Semarang. 

 Analisis spasial dilakukan dengan metode klasifikasi dan Overlay  antara 

variabel sehingga akan terbentuk peta klasifikasi dan peta overley antara 

kepadatan larva dengan indikator entomologis (House index, Breteau Index dan 

Container index) dengan kejadian DBD dan maya index dengan indikator 

(Breeding Risk Index dan Hygiene Risk Index) dengan kejadian DBD.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Kondisi Geografis Wilayah Penelitian 

Kota Semarang terletak antara garis 6º50’ - 7º10’ Lintang Selatan dan 

garis 109º35’ - 110º50’ Bujur Timur. Dibatasi sebelah Barat dengan Kabupaten 

Kendal, sebelah Timur dengan Kabupaten Demak, sebelah Selatan dengan 

Kabupaten Semarang, dan sebelah Utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan luas 

wilayah sebesar 373,67 km2, dan merupakan 1,15% dari total luas daratan 

Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang terbagi dalam 16 kecamatan dan 177 

kelurahan (Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2015) 

 Lokasi peneltian ini berada di Kelurahan Sendangmulyo Kecamatan 

tembalang Kota Semarang yang terletak antara garis 07
0 

1’26”- 07
0
3’18” lintang 

selatan dan 110
0
27’50”- 110

0
29’9” bujur timur. Kelurahan Sendangmulyo 

merupakan salah satu Kelurahan yang berada di wilayah kerja Puskesmas 

Kedungmundu. Luas wilayah Kelurahan Sendangmulyo adalah 358,574 ha. Batas 

Kelurahan Sendangmulyo adalah sebagai berikut: 

Utara  : Kelurahan Kedungmundu 

Barat  : Kelurahan Mangunharjo dan Kelurahan Sambiroto 

Timur  : Kelurahan Pedurungan 

Selatan  : Kelurahan Meteseh 
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 Jumlah penduduk di Kelurahan Sendangmulyo adalah 36.760 orang yang 

terdiri dari laki-laki sejumlah 18.541 orang dan perempuan sejumlah 18.219 

orang. Jumlah kepala keluarga di Kelurahan sendangmulyo adalah 10.506 KK 

yang menempati 8067 rumah. Kelurahan Sendangmulyo terdiri dari 30 RW dan 

255 RT dengan karakteristik terdiri dari daerah perkampungan dan perumahan      

(Kelurahan Sendangmulyo, 2015) 

 Berikut ini adalah gambar peta wilayah Kelurahan Sendangmulyo 

Kecamatan Tembalang Kota Semarang. 

Gambar 4.1. Peta Administratif Kelurahan Sendangmulyo Kota Semarang  

4.2 Gambaran Kejadian DBD 

4.2.1 Sebaran Kasus DBD Bulan Januari – April 2016 

Analisis sebaran kasus DBD, diawali dengan melakukan pengambilan data 

di lapangan dari 14 RW di Kelurahan Sendangmulyo. Pengambilan data dilakukan 



 
 

60 

 

berdasarkan data dari Puskesmas Kedungmundu berupa alamat rumah kasus DBD 

per RW. Kemudian data yang telah didapatkan diambil titik kordinat ke masing 

masing rumah kasus DBD. Data di input menggunakan perangkat lunak pengolah 

data spasial. Berikut peta persebaran kasus DBD di Kelurahan Sendangmulyo 

bulan Januari-April tahun 2016. 

Gambar 4.2.1 Sebaran Kasus  DBD bulan Januari-April 2016 

Berdasarkan gambar 4.2.1 terdapat 36 kasus DBD yang tersebar di 14 RW 

yang berada di Kelurahan Sendangmulyo Kota Semarang. Jumlah kasus yang 

terjadi antara 1 sampai 6 kasus per RW. RW 13 merupakan daerah yang 

mempunyai jumlah kasus DBD terbanyak yaitu 6 kasus , kemudian RW 28 yang 

mempunyai 5 kasus DBD dan RW 18 yang mempunyai 4 kasus DBD.  
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Pada umumnya jarak antar kasus DBD letaknya berdekatan dalam lingkup 

100 meter, hal tersebut terjadi karena jarak terbang nyamuk Aedes aegypti adalah 

100 meter.  

Selain itu, tempat yang digunakan para penderita untuk melakukan 

aktivitas sehari hari selain dirumah juga berpengaruh terhadap kejadian DBD. 

Sekolah yang mempunyai bak mandi yang tidak dikuras sehingga menjadi tempat 

hidup jentik, tempat bermain seperti warnet game online yang kamar mandinya 

mempunyai bak mandi yang tidak rutin dikuras juga menjadi tempat 

berkembangbiak jentik merupakan wilayah potensial untuk penyebarn DBD. 

4.3 Analisis Univariat 

4.3.1 Jumlah Rumah Diperiksa 

Tabel 4.3.1 Distribusi Frekuensi Jumlah Rumah positif larva yang diperiksa di 

Kelurahan Sendangmulyo Kota Semarang Tahun 2016 

NO Kategori  Frekuensi Persentase (%) 

1. Positif  jentik 163 42,7 

2. Negatif  jentik 219 57,3 

 Jumlah 382 100 

  

Dari tabel 4.3.1 diperoleh data bahwa dari 382 rumah yang diperiksa 163 

diantaranya adalah rumah dengan positif jentik dengan persentase 42,7% dan 219 

rumah negatif  jentik dengan persentase 57,3%. Jentik yang ditemukan dirumah 

responden berada di dalam maupun diluar rumah. 
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4.3.2 Jenis Kontainer 

Tabel 4.3.2 Distribusi Frekuensi Jenis Kontainer di Kelurahan Sendangmulyo 

Kota Semarang bulan Januari- April Tahun 2016 

NO Jenis Kontainer Frekuensi Persentase 

% 

1. Aquarium  60 3,9 

2. Bak mandi 285 18,6 

3. Ban bekas 36 2,3 

4. Botol bekas 42 2,7 

5. Dispenser  223 14,5 

6. Drum 39 2,5 

7. Drum Bekas 2 0,1 

8. Ember  323 21,1 

9. Ember bekas 88 5,7 

10. Tempat penampungan air 

(gentong) 

187 2,2 

11. Kolam ikan kecil 6 0,4 

12. kulkas 52 3,4 

13. Kursi bekas 2 0,1 

14. Pot bunga 27 1,8 

15. Pot bunga bekas 39 2,5 

16. Tempat minum burung 43 2,8 

17. Tempat sampah 72 4,7 

18. Terpal bekas 6 0,4 

19. WC bekas 2 0,1 

Total 1534 100 

 

 Dari tabel 4.3.2 diperoleh data bahwa kontainer yang paling banyak 

ditemukan di Kelurahan Sendangmulyo adalah ember sejumlah 323 dengan 

persentase 21,2%, kemudian bak mandi sejumlah 285 dengan persentase 18,6%. 

Sedangkan kontainer yang paling sedikit ditemukan adalah drum bekas, kursi 

bekas dan WC bekas. Semua kontainer yang diperiksa tidak ada yang mengalir 

kecuali aquarium. Aquarium yang positif jentik ditemukan di RW 8 merupakan 

aquarium yang airnya tidak mengalir dan didalamnya juga tidak terdapat ikan. 
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Sedangkan untuk kolam ikan kecil yang berada di RW 21, ditemukan di area teras 

rumah dan ada genangan air sehingga menjadi tempat untuk perkembangbiakan 

jentik. Untuk terpal bekas yang ditemukan di RW 8, ditemukan di depan rumah 

yang berfungsi untuk menutupi pasir yang akan dijadikan untuk pembangunan. 

Terpal tersebut menampung sedikit air sehingga pada saat pemantauan ditemukan 

jentik. Tidak ada ditemukan pagar ataupun daun yang dapat menampung air. 

Pada kulkas yang ditemukan jentik, adalah kulkas yang belakangnya 

menampung air dan dalam waktu 2 minggu tidak dibuang sehingga menjadi 

tempat perkembangbiakan jentik. Pada tatakan dispenser yang ditemukan jentik 

adalah dispenser yang menampung air selama seminggu dan tidak dibuang. 

Tempat penampungan  air yang tertutup juga ditemukan jentik, hal tersebut terjadi 

karena sebelumnya air yang digunakan untuk mengisi tempat penampungan air 

berasal dari air yang dibeli warga dan telah terdapat telur nyamuk pada air 

tersebut.  

Tempat sampah yang ditemukan jentik adalah pada penutup tempat 

sampah, yang ketika hujan tergenang oleh air sehingga menjadi tempat 

perkembangbiakan nyamuk. Ban bekas yang ditemukan jentik terdapat di bengkel 

yang berada di depan rumah responden. Ban tersebut tergenang air didalamnya 

dan tidak dibuang sehingga menjadi tempat perkembangbiakan jentik. Sedangkan 

drum bekas yang ditemukan jentik adalah drum tempat penampungan air yang 

berada pada rumah responden yang sedang direnovasi, namun dalam beberapa 

hari tukang tidak bekerja sehingga air yang tergenang dan tidak tertutup menjadi 

tempat perkembangbiakan jentik. 
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4.3.3 Jenis Kontainer berdasarkan Keberadaan jentik 

Tabel 4.3.3 Distribusi Frekuensi Jenis Kontainer berdasarkan keberadaan jentik di 

Kelurahan Sendangmulyo Kota Semarang Tahun 2016 

No Keberadaan 

Jentik 

Frekuensi Persentase (%) 

1. Positif jentik 248 16,1 

2. Negatif jentik  1286 83,9 

 Jumlah 1534 100 

 

Dari tabel 4.3.3 dapat disimpulkan bahwa dari 1534 kontainer yang 

diperiksa 286 dengan persentase (16,1%) diantaranya adalah positif jentik dan 

1286  dengan persentase (83,9%)  adalah negatif jentik. Pada umumnya tempat 

yang ditemukan jentik adalah dispenser dan bak mandi. Hal tersebut terjadi karena 

air yang tertampung di dispenser yang tidak dibuang dapat menjadi tempat 

perkembangbiakan jentik. Bak mandi juga menjadi tempat yang paling banyak 

ditemukan jentik karena terbuat dari semen. Drum bekas yang ditemukan di RW 

28 yang digunakan untuk penampungan air pembangunan rumah juga menjadi 

tempat perkembangbiakan jentik. Tempat minum burung juga merupakan tempat 

yang paling banyak ditemukan jentik karena tidak diganti dan dibersihkan setiap 

hari. Aquarium yang tidak terdapat ikan juga menjadi tempat perkembangbiakan 

jentik karena tidak dibersihkan secara teratur. 
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4.3.4 Jenis Kontainer berdasarkan Maya Index (MI) 

Tabel 4.3.4 Distribusi Frekuensi Jenis Kontainer berdasarkan letak di 

Kelurahan Sendangmulyo Kota Semarang Tahun 2016 

No Maya Index (MI) Frekuensi Persentase 

1 Controlable Site 1196 78 

2 Dispossible Site 338 22 

 Jumlah 1534 100 

 

Dari tabel 4.3.4 dapat disimpulkan bahwa dari 1534 kontainer yang 

ditemukan, 1196  dengan persentase 78% diantaranya merupakan Controlable Site 

dan 338  dengan persentase 22%  merupakan Dispossible Site. Jumlah container 

yang tidak terkontrol dan positif jentik banyak ditemukan di Kelurahan 

Sendangmulyo, seperti pada ember bekas yang menampuang air dan berada diluar 

rumah, ban bekas yang ditemukan didepan rumah yang terdapat bengkel dan botol 

bekas yang diletakkan diluar rumah dan tidak tertutup serta masih ada sedikit air 

didalamnya sehingga menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Pada umumnya 

Controlable Site ditemukan didalam rumah dan Dispossible Site ditemukan diluar 

rumah. 
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4.3.5 Kejadian DBD 

Tabel 4.2.5 Distribusi Frekuensi Kejadian DBD di Kelurahan Sendangmulyo Kota 

Semarang Tahun 2016. 

NO Kejadian DBD Frekuensi Persentase (%) 

1. Sakit 36 9.4 

2. Tidak Sakit 346 90.6 

 Jumlah 382 100 

Sumber : Puskesmas Kedungmundu 

Dari Tabel 4.3.5 didapatkan bahwa dari 382 rumah yang diperiksa 36 

diantaranya adalah rumah dengan penderita DBD (sakit) dengan persentase 9,4% 

sedangkan 346 merupakan rumah yang bukan penderita (tidak sakit) dengan 

persentase 90.6%. Gambaran Angka Kejadian DBD di Kelurahan Sendangmulyo 

dapat dilihat pada grafik berikut. Grafik 4.3.1  Gambaran Penderita DBD  di 

Kelurahan Sendangmulyo Kota Semarang Tahun 2016 

Sumber : Puskesmas Kedungmundu 
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Dari grafik 4.3.1 diperoleh data bahwa jumlah kasus DBD tertinggi di 

Kelurahan Sendangmulyo adalah 6 kasus yang berada di RW 13 dan RW 28 

dengan jumlah 5 kasus. Terdapat  6 RW yang mempunyai kasus DBD 1  kasus 

yaitu RW 2, RW 3,  RW 7, RW 24 dan RW 25. RW yang mempunyai kasus DBD 

lebih dari 4 orang telah mendapatkan bantuan berupa fogging dari pemerintah 

untuk pencegahan DBD. Fogging tersebut telah dilakukan selama 2 minggu 

dengan rentan antara fogging pertama dan fogging kedua adalah 7 hari. Pada RW 

lainnya juga telah dilakukan PSN berupa pemantauan jentik berkala, tetapi karena 

wilayah yang luas dan pemantauan hanya dilakukan  setiap 1 bulan sekali dan cara 

tersebut masih tidak efektif dalam melakukan pemberantasan sarang nyamuk. 

4.3.6 House Index (HI) 

Tabel 4.3.6 Distribusi Frekuensi House Index (HI) di Kelurahan Sendangmulyo 

Kota Semarang Tahun 2016 

NO Penggolongan House Index 

(%) 

Frekuensi Persentase (%) 

1. ≥5% 11 78,6 

2. <5% 3 21,4 

 Jumlah 14 100 

 

House index (HI) adalah jumlah rumah yang positif jentik dibagi jumlah 

seluruh rumah yang diperiksa dikali 100%.  Dari Tabel 4.2.6  didapatkan bahwa 

golongan House index (HI) terbanyak adalah golongan  tinggi  (≥5%)  yaitu 

sebanyak 11 RW dengan persentase 78,6% dan terdapat 3 RW dengan persentase 

21,4% yang mempunyai House index (HI) rendah (<5%). Jadi  dapat disimpulkan 
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bahwa sebagian besar RW di Kelurahan Sendangmulyo mempunyai House index 

(HI) tinggi (≥5%). Gambaran angka House index (HI) di Kelurahan 

Sendangmulyo dapat dilihat pada grafik berikut : 

Grafik 4.3.2 Gambaran House Index (HI) di Kelurahan Sendangmulyo Kota 

Semarang tahun 2016 

 

Pada saat pemeriksaan jentik di RW 7, RW 16 dan RW 24 tidak terdapat 

rumah yang memiliki kontainer positif jentik. Di RW 16 hal tersebut terjadi 

karena area yang akan dijadikan peneliti untuk tempat pemeriksaan jentik telah 

diberitahukan oleh petugas RW untuk melakukan pembersihan kontainer.  

Sehingga peneliti melakukan kembali pemeriksaan setelah 7 hari, namun hasil 

pemeriksaan jentik di area RW 16 masih sama yaitu tidak terdapat rumah yang 

mempunyai kontainer yang positif jentik. Di RW 7 karena memang keadaan 
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perumahan yang bersih sehingga tidak ditemukan jentik sama sekali. Di RW 24 

juga tidak ditemukan jentik. 

 Dari grafik 4.3.2 didapatkan data bahwa RW 13 yang mempunyai House 

index (HI) tertinggi berada pada daerah perumahan. Jentik ditemukan pada setiap 

rumah yang berada di RW 13. Jentik ditemukan pada dispenser dan tempat 

penampungan air yang airnya berasal penjual air. Pada ban bekas juga ditemukan 

jentik. Sedangkan di RW 1 yang merupakan daerah perkampungan, kontainer 

yang positif jentik paling banyak ditemukan pada bak mandi terbuat dari semen, 

pada ember bekas yang berada diluar rumah, pada tempat minum burung, pada 

dispenser dan juga terdapat pada tempat penampungan air yang tidak tertutup.  

4.3.7 Container Index (CI) 

Tabel 4.3.7 Distribusi Frekuensi Container Index (CI) di Kelurahan 

Sendangmulyo Kota Semarang Tahun 2016 

NO Penggolongan Container 

Index (%) 

Frekuensi Persentase (%) 

1. ≥10% 8 57,1 

2. <10% 6 42,9 

 Jumlah 14 100 

 

Dari Tabel 4.3.7 didapatkan bahwa golongan Container Index (CI) 

terbanyak adalah golongan  tinggi  (≥10%)  yaitu sebanyak 8 RW dengan 

persentase 57,1% dan terdapat 6 RW yang mempunyai Container Index (CI) 

rendah (<10%) dengan persentase 42,9%. Jadi  dapat disimpulkan bahwa sebagian 

besar RW di Kelurahan Sendangmulyo mempunyai Container Index (CI) tinggi 
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(≥10%). Pada umumnya kontainer positif jentik ditemukan pada ember bekas 

yaitu ember yang sudah menampung air dalam waktu yang lama dan tidak 

digunakan, aquarium yang tidak ada ikannya, tempat penampungan air yang tidak 

tertutup rapat, serta bak mandi yang terbuuat dari semen, tempat minum burung, 

pot bunga bekas, pada tempat penampungan air yang berada di belakang kulkas, 

kursi bekas berbahan plastik yang tanpa sengaja menampung air selama beberapa 

hari sehingga menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk serta ban bekas yang 

dibiarkan terjemur dan kehujanan sehingga dalam waktu yang lama, lekukan ban 

yang menampung air menjadi tempat perkembangbiakan jentik. Gambaran angka 

Container Index (CI) di Kelurahan Sendangmulyo dapat dilihat pada grafik 

berikut : 

Grafik 4.3.3 Gambaran Container Index (CI) di Kelurahan Sendangmulyo Kota 

Semarang tahun 2016 
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Dari grafik 4.3.3 didapatkan data bahwa RW yang mempunyai Container 

Index (CI) tertinggi yaitu RW 13  dengan angka (26,58%) yang berada pada 

daerah perumahan. Jentik yang ditemukan di RW 13 berada pada kontainer  yang 

tidak terkontrol. RW 8 yang terletak di daerah perkampungan juga memiliki 

Container Index (CI) tinggi. Kontainer positif jentik ditemukan pada bak mandi 

yang terbuat dari semen, jentik juga ditemukan pada ember yang tidak tertutup 

dan pada ember bekas yang berada diluar rumah. 

4.3.8 Breteau Index (BI) 

Tabel 4.3.8 Distribusi Frekuensi Breteau Index (BI) di Kelurahan Sendangmulyo 

Kota Semarang Tahun 2016 

NO Penggolongan Breteau 

Index (%) 

Frekuensi Persentase (%) 

1. ≥50% 6 42,9 

2. <50% 8 57,1 

 Jumlah 14 100 

Sumber : Observasi lapangan 

Dari Tabel 4.3.8 didapatkan bahwa golongan Breteau index (BI) terbanyak 

adalah golongan  rendah  (<50)  yaitu sebanyak 8 RW dengan persentase 57,1% 

dan terdapat 6 RW dengan persentase 42,9% yang mempunyai Breteau index (BI) 

tinggi (≥50). Jadi  dapat disimpulkan bahwa sebagian besar RW di Kelurahan 

Sendangmulyo mempunyai Breteau index (BI) bervariasi mulai dari rendah (<50) 

sampai tinggi (≥50).  

Breteau index (BI) merupakan kombinasi dari Container Index (CI) dan 

House Index (HI). Breteau index (BI) tinggi disebabkan oleh banyaknya kontainer 
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positif jentik yang ditemukan di area sekitar kasus DBD. Kontainer tersebut 

ditemukan didalam maupun diluar rumah. Gambaran angka Breteau index (BI) di 

Kelurahan Sendangmulyo dapat dilihat pada grafik berikut : 

Grafik 4.3.4  Gambaran Breteau Index (BI) di Kelurahan Sendangmulyo Kota 

Semarang Tahun 2016 

 

Dari grafik 4.3.4 didapatkan bahwa  salah satu RW yang mempunyai 
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air bersih. Selain itu juga terdapat 18 ember yang tidak tertutup yang digunakan 

untuk tempat penampungan air. Karena ember yang tidak tertutup dan air yang 

berada di ember tidak digunakan dalam 3 hari sehingga menjadi tempat 

perkembangbiakan nyamuk. Pada ember bekas yang berada diluar rumah, pada 

kolam ikan yang air atasnya tidak mengalir sehingga menjadi tempat 

105.88 

92.3 

40 

0% 

85.71 

75 

101.61 

0% 

45.09 

34.28 

105 

0% 

20 

43.9 

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 7 8 9 13 16 18 21 23 24 25 28

B
re

te
a
u

 I
n

d
ex

 (
B

I)
 

Nama RW 

Breteau Index (BI) 

Breteau Index



 
 

73 

 

perkembangbiakan jentik dan pot bunga bekas juga menjadi tempat 

perkembangbiakan jentik.  

RW 2 juga memiliki Breteau index (BI) kategori tinggi berada pada daerah 

perkampungan. Kontainer positif yang ditemukan di RW 2 diantaranya adalah 

pada bak mandi responmden, namun di RW 2 bak mandi tidak berbahan dasar 

semen namun dari keramik, pada botol bekas yang tidak tertutup, pada dispenser 

yang menampung air selama satu minggu dan tidak dibersihkan, pada tempat 

minum burung yang tidak diganti selama 1 minggu dan pada penutup tempat 

sampah. 

Sedangkan pada RW 7, RW 16 dan RW 24 tidak ada ditemukan kontainer 

yang positif jentik. Lokasi RW tersebut juga terletak di perumahan dan dalam 

keadaan sangat bersih. Para petugas jumantik juga sangat berperan terhadap 

kebersihan RW karena, di RW tersebut pemantaun jentik dilakukan setiap 5 hari 

sekali dan kader telah dipilih oleh ketua RW dan di ganti setiap bulannya. 

4.3.9 Kepadatan Larva 

Tabel 4.3.9 Distribusi Frekuensi Kepadatan Larva di Kelurahan Sendangmulyo 

Kota Semarang Tahun 2016 

NO Penggolongan Kepadatan 

Larva  

Frekuensi Persentase (%) 

1. DF 6-9 6 42,9 

2. 

3. 

DF 2-5 

DF 1 

5 

3 

35,7 

21,4 

 Jumlah 14 100 
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Dari Tabel 4.3.9 didapatkan data bahwa golongan Kepadatan larva  

terbanyak adalah golongan  DF 6-9 (tinggi)  yaitu sebanyak 6 RW dengan 

persentase 42,9%, terdapat 5 RW yang termasuk kedalam golongan DF 2-5 

(sedang) dengan persentase 35,7% dan 3 RW lainnya termasuk kedalam golongan 

DF 1 (rendah) dengan persentase 21,4%. Jadi dapat disimpulkan bahwa RW di 

Kelurahan Sendangmulyo mempunyai kepadatan larva bervariasi mulai dari 

rendah-tinggi. Gambaran angka kepadatan larva di Kelurahan Sendangmulyo 

dapat dilihat pada grafik berikut :Tabel 4.3.10 Gambaran Kepadatan Larva di 

Kelurahan Sendangmulyo Kota Semarang Tahun 2016 . 

NO RW Kepadatan Larva 

1. 1 Tinggi 

2. 2 Tinggi 

3. 3 Sedang 

4. 7 Rendah 

5. 8 Tinggi 

6. 9 Tinggi 

7. 13 Tinggi 

8. 16 Rendah 

9. 18 Sedang 

10. 21 Sedang 

11. 23 Tinggi 

12. 24 Rendah 

13 25 Sedang 

14. 28 Sedang 
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Dari tabel 4.3.10 didapatkan data bahwa RW yang mempunyai nilai 

kepadatan larva tinggi (DF 6-9) yaitu RW 1, RW 2, RW 8, RW 9, RW 13 dan RW 

23. Kepadatan Larva sedang (DF 2-5)  terdapat di RW 3, RW 18, RW 21, RW 25 

dan RW 28 sedangkan yang memiliki kepadatan larva rendah (DF 1) adalah RW 

7, RW 16 dan RW 24.  

RW 1 dan RW 2 dan RW 8 yang mempunyai kepadatan larva tinggi 

terletak pada daerah perkampungan. Kontainer yang ditemukan positif jentik  

berada pada rumah responden yang memiliki tempat penampungan air seperti bak 

mandi, dispenser, gentong, tempat sampah pada bagian tutupnya dan tempat 

minum burung. Sedangkan RW 9 dan RW 13 yang terletak pada daerah 

perumahan, kontainer positif jentik ditemukan pada rumah responden yang 

memiliki tempat penampungan air yang tidak dikontrol seperti ember bekas, pot 

bunga bekas, tempat sampah, terpal bekas ban bekas, kursi bekas maupun botol 

bekas.  

4.3.10 Hygiene Risk Index (HRI) 

Tabel 4.3.11 Distribusi Frekuensi Hygiene Risk Index (HRI) di Kelurahan 

Sendangmulyo Kota Semarang Tahun 2016 

NO Penggolongan Hygiene 

Risk Index  

Frekuensi Persentase (%) 

1. ≥ 0,4 0 0 

2. 

3. 

0,08 - 0,3 

< 0,08 

11 

3 

78,6 

21,4 

 Jumlah 14 100 
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Dari Tabel 4.3.11 didapatkan bahwa golongan Hygiene Risk Index (HRI)  

terbanyak adalah golongan 0,08-0,3 (rendah)  yaitu sebanyak 11 RW dengan 

persentase 78,6%, terdapat 3 RW yang termasuk kedalam golongan <0,08 

(rendah) dengan persentase 21,4% dan tidak ada RW yang mempunyai Hygiene 

Risk Index (HRI) ≥ 0,4 (tinggi). Jadi dapat disimpulkan bahwa RW di Kelurahan 

Sendangmulyo mempunyai Hygiene Risk Index (HRI)  rendah-sedang. Hygiene 

Risk Index (HRI)  sedang menunjukkan banyaknya tempat yang tidak terkontrol 

yang ditemukan di RW di kelurahan Sendangmulyo.Tempat yang tidak dikontrol 

tersebut adalah tempat yang apabila tergenang air akan dapat menjadi tempat 

perkembangbiakan jentik. Tempat tersebut diantaranya adalah botol bekas, tempat 

sampah, ember bekas, ban bekas, drum bekas, WC bekas, kursi bekas, pot bunga 

bekas dan terpal bekas.  Gambaran angka Hygiene Risk Index (HRI) di Kelurahan 

Sendangmulyo dapat dilihat pada grafik berikut : 

Grafik 4.3.5  Gambaran Hygiene Risk Index (HRI)  di Kelurahan Sendangmulyo 

Kota Semarang Tahun 2016. 
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Dari grafik 4.3.5 didapatkan bahwa RW yang mempunyai Hygiene Risk 

Index (HRI)  tertinggi yaitu RW 18  dengan angka (0,32) yang memiliki banyak 

tempat yang potensial untuk perkembangbiakan jentik seperti pot bunga bekas, 

ember bekas, botol bekas, ban bekas, tempat sampah dan kursi bekas. Dapat 

disimpulkan bahwa Hygiene Risk Index (HRI) di Kelurahan Sendangmulyo adalah 

bervariasi mulai dari rendah- sedang dan tidak ada RW yang mempunyai Hygiene 

Risk Index (HRI) kategori tinggi. 

4.3.12 Breeding Risk Index (BRI) 

Tabel 4.3.13 Distribusi Frekuensi Breeding Risk Index (BRI) di Kelurahan 

Sendangmulyo Kota Semarang Tahun 2016 

NO Penggolongan Breeding 

Risk Index  

Frekuensi Persentase (%) 

1. ≥ 0,96 0 0 

2. 

3. 

0,51-0,95 

< 0,51 

14 

0 

100 

0 

 Jumlah 14 100 

 

Dari Tabel 4.3.13 didapatkan bahwa golongan Breeding Risk Index (BRI) 

terbanyak adalah golongan  0,51-0,95 (sedang)  yaitu sebanyak 14 RW. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa semua RW di Kelurahan Sendangmulyo mempunyai Breeding 

Risk Index (BRI) sedang. RW 7 yang mempunyai Breeding Risk Index (BRI)  

tertinggi yaitu 0,95 dan termasuk dalam kategori sedang. Kontainer yang 

ditemukan berupa aquarium, dispenser, drum, ember, gentong, tempat 
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penampungn air yang berada dibelakang kulkas, tempat minum burung dan bak 

mandi.  

RW 24 juga mempunyai Breeding Risk Index (BRI)  tinggi namun masih 

berada pada kategori sedang. Kontainer yang ditemukan di RW 24 adalah bak 

mandi, dispenser, drum ember dan gentong. Namun sama seperti RW 7, di RW 24 

juga tidak terdapat kontainer yang ditemukan jentik. Gambaran angka Breeding 

Risk Index (BRI) di Kelurahan Sendangmulyo dapat dilihat pada grafik berikut : 

Grafik 4.3.6 Gambaran Breeding Risk Index (HRI)  di Kelurahan Sendangmulyo 

Kota Semarang Tahun 2016 
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Index (BRI)  dalam kategori tinggi namun resiko terhadap penularan DBD juga 

masih tinggi karena banyaknya kontainer yang ditemukan walaupun tidak 

termasuk kedalam kategori tinggi. Breeding Risk Index (BRI) dalam kategori 

rendah juga tidak ditemukan di RW di Kelurahan Sendangmulyo. Hal tersebut 

berarti bahwa kontainer yang dikontrol  yang berada di Kelurahan Sendangmulyo  

jumlahnya banyak sehingga potensi untuk tempat perkembangbiakan jentik juga 

tinggi jikanidak dikontrol atau dibersihkan. Misalnya seperti bak mandi yang 

harus dikuras setiap 2 kali dalam 1 minggu atau tempat minum burung yang harus 

diganti setiap hari, air yang berada di belakang kulkas juga harus diperhatikan 

supaya tidak menjadi tempat perkembangbiakan jentik. 

4.3.13 Maya Index (MI) 

Tabel 4.3.14 Distribusi Frekuensi Maya Index (MI) di Kelurahan Sendangmulyo 

Kota Semarang Tahun 2016 

NO Penggolongan Breeding 

Risk Index  

Frekuensi Persentase (%) 

1. Tinggi 0 0 

2. 

3. 

Sedang 

Rendah 

11 

3 

78,6 

21,4 

 Jumlah 14 100 

 

Dari tabel 4.3.14 didapatkan data bahwa terdapat 11 RW yang mempunyai 

Maya Index (MI) sedang dengan persentase 78,6% dan terdapat 3 RW yang 

mempunyai  Maya Index (MI) rendah dengan persentase 21,4%. Tidak ada RW 

yang mempunyai Maya Index (MI) tinggi. 
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Tabel 4.3.15  Gambaran Maya Index (MI) di Kelurahan Sendangmulyo Kota 

Semarang Tahun 2016 

NO RW Maya Index (MI) 

1. 1 Sedang 

2. 2 Sedang 

3. 3 Sedang 

4. 7 Rendah 

5. 8 Sedang 

6. 9 Sedang 

7. 13 Sedang 

8. 16 Rendah 

9. 18 Sedang 

10. 21 Sedang 

11. 23 Sedang 

12. 24 Rendah 

13 25 Sedang 

14. 28 Sedang 

  

Dari tabel 4.3.15 diperoleh data bahwa RW yang mempunyai Maya Index 

(MI) sedang yaitu RW 1, RW 2, RW 3, RW 8, RW 9, RW 13, RW 18, RW 21, 

RW 23, RW 25 dan RW 28. Sedangkan RW yang mempunyai Maya Index (MI) 

rendah yaitu RW 7, RW 16 dan RW 24. 
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4.4 Analisis Spasial 

4.4.1 House Index (HI) terhadap Kejadian DBD 

Analisis House Index (HI) terhadap Kejadian DBD diawali dengan 

mengkalisifikasikan data House Index (HI) hasil dari proses pengambilan data di 

lapangan dari 14 RW sebanyak 382 rumah. Data yang diperoleh kemudian  

diinput menjadi 2 kategori House Index (HI) sesuai dengan aturan kategori yang 

bersumber dari WHO tahun 2002 ke dalam perangkat lunak pengolah data spasial. 

Kategori pertama yaitu House Index (HI) tinggi dengan rentang ≥ 5% dan  House 

Index (HI) rendah dengan rentang < 5%. Berikut merupakan peta persebaran 

House Index (HI) dan kejadian DBD di Kelurahan Sendangmulyo bulan Januari-

April tahun 2016 

Gambar 4.4.1 House Index (HI) terhadap Kejadian DBD bulan Januari-April 2016 
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Hubungan spasial antara House Index (HI) terhadap kejadian DBD dapat 

diamati pada Gambar 4.4.1. Sebaran kasus DBD yang ditunjukkan dengan titik 

(dot) dan sebaran House Index (HI) ditunjukkan dengan gradasi warna semakin 

gelap maka House Index (HI) semakin tinggi dan sebaliknya jika gradasi warna 

semakin terang maka House Index (HI) semakin rendah. Warna orange 

merupakan warna yang menunjukkan House Index (HI) dengan kategori tinggi 

sedangkan warna hijau menunjukkan House Index (HI) dengan kategori rendah. 

Dari gambar 4.4.1 juga didapatkan bahwa kejadian DBD terjadi di RW yang 

mempunyai House Index (HI) tinggi yaitu RW 1, RW 2, RW 3, RW 8, RW 9, RW 

13, RW 18, RW 21, RW 23, RW 25 dan RW 28. Namun juga terdapat kejadian 

DBD di RW yang mempunyai House Index (HI)  rendah yaitu RW 7, RW 16 dan 

RW 21. Dari 36 kejadian DBD yang terjadi, 33 kasus diantaranya terjadi pada 

kategori House Index (HI) tinggi dan 3 kasus lainnya terjadi pada kategori House 

Index (HI) dengan kategori rendah. 

4.4.2 Container Index (CI) terhadap Kejadian DBD 

Analisis Container Index (CI) terhadap kejadian DBD diawali dengan 

mengkalisifikasikan data Container Index (CI) hasil dari proses pengambilan data 

di lapangan dari 14 RW di Kelurahan Sendangmulyo, kemudian melakukan input 

2 kategori Container Index (CI) sesuai dengan aturan kategori yang bersumber 

dari WHO tahun 2002 ke dalam perangkat lunak pengolah data spasial. Kategori 

pertama yaitu Container Index (CI) tinggi dengan rentang ≥ 10% dan Container 

Index (CI) rendah dengan rentang < 10%.  
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Hubungan spasial antara Container Index (CI) terhadap kejadian DBD 

dapat diamati pada gambar 4.4.2. Sebaran kasus DBD yang ditunjukkan dengan 

titik (dot) dan sebaran Container Index (CI) ditunjukkan dengan gradasi warna 

semakin gelap maka Container Index (CI) semakin tinggi dan sebaliknya jika 

gradasi warna semakin terang maka Container Index (CI) semakin rendah. Warna 

orange menunjukkan Container Index (CI) kategori tinggi sedangkan warna hijau 

menunjukkan Container Index (CI) dengan kategori rendah. Berikut merupakan 

peta persebaran Container Index (CI) dan kejadian DBD di Kelurahan 

Sendangmulyo bulan Januari-April tahun 2016 

Gambar 4.4.2 Container Index (CI) terhadap Kejadian DBD bulan Januari-April 

2016 
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Dari gambar 4.4.2 juga didapatkan bahwa kejadian DBD terjadi di RW 

yang mempunyai Container Index (CI)  tinggi yaitu RW 1, RW 2, RW 8, RW 9, 

RW 13, RW 18, RW 23, dan RW 28. Namun juga terdapat kejadian DBD di RW 

yang mempunyai Container Index (CI) rendah yaitu RW 3, RW 7, RW 16, RW 

21,RW 24 dan RW 25. Dari 36 kejadian DBD yang terjadi , 27 kasus diantaranya 

terjadi di RW yang mempunyai Container Index (CI) dengan kategori tinggi dan 9 

kasus terjadi di RW yang mempunyai Container Index (CI) rendah. 

4.4.3 Breteau Index (BI) terhadap Kejadian DBD 

Analisis Breteau Index (BI) terhadap Kejadian DBD diawali dengan 

mengkalisifikasikan data Breteau Index (BI) hasil dari proses pengambilan data di 

lapangan dari 14 RW di Kelurahan Sendangmulyo, kemudian melakukan input 2 

kategori Breteau Index (BI) sesuai dengan aturan kategori yang bersumber dari 

WHO tahun 2002 ke dalam perangkat lunak pengolah data spasial. Kategori 

pertama yaitu Breteau Index (BI)) tinggi dengan rentang ≥ 50 dan  Breteau Index 

(BI) rendah dengan rentang <50. Berikut merupakan peta persebaran Breteau 

Index (BI) dan kejadian DBD di Kelurahan Sendangmulyo bulan Januari-April 

tahun 2016 
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Gambar 4.4.3 Breteau Index (BI) terhadap Kejadian DBD bulan Januari-April 

2016 

Hubungan spasial antara Breteau Index (BI) terhadap kejadian DBD dapat 

diamati pada Gambar 4.4.3. Sebaran kasus DBD yang ditunjukkan dengan titik 

(dot) dan sebaran Breteau Index (BI) ditunjukkan dengan gradasi warna semakin 

gelap maka Breteau Index (BI) semakin tinggi dan sebaliknya jika gradasi warna 

semakin terang maka Breteau Index (BI) semakin rendah. Warna orange 

menujukkan Breteau Index (BI) kategori tinggi dan warna hijau menunjukkan 

Breteau Index (BI) kategori rendah. Dari gambar 4.4.3 juga didapatkan data 

bahwa kejadian DBD  terjadi di RW yang mempunyai Breteau Index (BI) rendah 

yaitu RW 3, RW 7, RW 16, RW 18, RW 21, RW 24, RW 25 dan RW 28. Namun 

juga terdapat kejadian DBD di RW yang mempunyai Breteau Index (BI) tinggi 

yaitu RW 1, RW 2, RW 8, RW 9, RW 13, RW 23. Dari 36 kejadian DBD yang 
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terjadi, 18 kasus terjadi pada kategori Breteau Index (BI) rendah dan 18 kasus 

terjadi pada kategori Breteau Index (BI) tinggi. 

4.4.4 Kepadatan Larva dengan Kejadian DBD 

Analisis spasial kepadatan larva dengan kejadian DBD diawali dengan 

mengkalisifikasikan data kepadatan larva hasil observasi lapangan yang dilakukan 

peneliti di masing-masing RW. Kepadatan Larva tersebut dibagi menjadi 3 

kategori yang bersumber dari WHO tahun tahun 1972 yaitu kategori rendah = 

DF1, kategori sedang DF= 2-5 dan kategori tinggi DF= 6-9. 

Hubungan spasial antara kepadatan larva dengan kejadian DBD dapat 

dilihat pada Gambar 4.4.4. Warna orange menunjukkan kepadatan larva dengan 

kategori tinggi, warna kuning menunjukkan kepadatan larva dengan kategori 

sedang sedangkan warna hijau menunjukkan kepadatan larva dengan kategori 

rendah. Sebaran DBD ditunjukkan oleh titik (dot) dengan kepadatan larva yang 

cenderung bervariasi mulai dari rendah sampai tinggi. Berikut merupakan peta 

persebaran kepadatan larva dan kejadian DBD di Kelurahan Sendangmulyo bulan 

Januari-April tahun 2016 
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Gambar 4.4.4 Kepadatan Larva  terhadap Kejadian DBD bulan Januari-April 2016 

Dari gambar 4.4.4 ddketahui bahwa kasus DBD terjadi pada kepadatan 

larva rendah sampai tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari 36 kasus DBD 18 

diantaranya terjadi di kategori kepadatan larva tinggi, 15 kasus terjadi di 

kepadatan larva sedang dan lainnya 3 kasus lainnya terjadi di kepadatan larva 

rendah. Sebagai contoh, RW 13 yang mempunyai kepadatan larva tinggi  

mengalami kejadian DBD terbanyak pada periode Januari- April tahun 2016 

sebanyak 6 kasus sedangkan RW yang mempunyai kepadatan larva rendah seperti 

RW 7, RW 16 dan RW 24 masing masing terdapat kasus 1 kasus DBD. RW 28 

yang mempunyai kepadatan larva kategori sedang juga memiliki kasus DBD yang 

tinggi yaitu 5 kasus DBD. RW 21 yang mempunyai 4 kasus DBD berada pada 

kepadatan larva kategori sedang. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat 
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kepadatan larva mulai dari rendah sampai tinggi berpengaruh terhadap kejadian 

DBD.  

4.4.5 Hygiene Risk Index (HRI) Dengan Kejadian DBD 

Analisis Hygiene Risk Index (HRI)  terhadap Kejadian DBD diawali 

dengan mengkalisifikasikan data Hygiene Risk Index (HRI)  hasil dari proses 

pengambilan data di lapangan dari 14 RW di Kelurahan Sendangmulyo, kemudian 

melakukan input 3 kategori Hygiene Risk Index (HRI)  sesuai dengan aturan 

kategori yang bersumber dari Miller (2002) ke dalam perangkat lunak pengolah 

data spasial. Kategori pertama yaitu Hygiene Risk Index (HRI) tinggi dengan 

rentang ≥ 0.4, Hygiene Risk Index (HRI)  sedang 0.08-0.3 dan  Hygiene Risk Index 

(HRI)  rendah dengan rentang <0.08.  

Hubungan spasial antara Hygiene Risk Index (HRI) terhadap kejadian 

DBD dapat diamati pada Gambar 4.4.5. Sebaran kasus DBD yang ditunjukkan 

dengan titik (dot) dan sebaran Hygiene Risk Index (HRI) ditunjukkan dengan 

gradasi warna hijau untuk Hygiene Risk Index (HRI)  rendah, warna kuning untuk 

Hygiene Risk Index (HRI)  sedang dan warna orange untuk Hygiene Risk Index 

(HRI) tinggi. Berikut merupakan peta persebaran Hygiene Risk Index (HRI) dan 

kejadian DBD di Kelurahan Sendangmulyo bulan Januari-April tahun 2016 
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Gambar 4.4.5 Hygiene Risk Index (HRI)  terhadap Kejadian DBD bulan Januari-

April 2016 

Dari gambar 4.4.5 juga didapatkan data bahwa kejadian DBD  terjadi di 

RW yang mempunyai Hygiene Risk Index (HRI)  sedang yaitu RW 1, RW 2, RW 

3, RW 8, RW 9, RW 13, RW 18, RW 21, RW 23, RW 25 dan RW 28 namun juga 

terjadi pada RW yang mempunyai Hygiene Risk Index (HRI)  rendah yaitu RW 7, 

RW 16 dan RW 24.  

Dari 36 kasus DBD yang terjadadi, 33 kasus diantaranya terjadi pada 

daerah yang mempunyai Hygiene Risk index (HRI) dengan kategori sedang 

sedangkan 3 kasus lainnya terjadi pada daerah yang mempunyai Hygiene Risk 

index (HRI) dengan kategori rendah. Tidak ada kasus DBD yang terjadi pada 

daerah dengan Hygiene Risk index (HRI) dengan kategori tinggi. Hal tersebut 
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menunjukkan bahwa kejadian DBD di Kelurahan Sendangmulyo terjadi pada 

daerah yang mempunyai Hygiene Risk index (HRI) rendah dan sedang. RW 7, RW 

16 dan RW 24 merupakan contoh RW yang mempunyai Hygiene Risk index  

(HRI) kategori rendah namun memiliki kasus DBD walaupun hanya 1 kasus saja. 

Sedangkan RW 13 yang memiliki kasus DBD terbanyak yaitu 6 kasus memiliki 

Hygiene Risk index  (HRI) dengan kategori sedang.  

4.4.6 Breeding Risk Index (BRI) Dengan Kejadian DBD 

Analisis Breeding Risk Index (BRI) terhadap Kejadian DBD diawali 

dengan mengkalisifikasikan data Breeding Risk Index (BRI) hasil dari proses 

pengambilan data di lapangan dari 14 RW di Kelurahan Sendangmulyo, kemudian 

melakukan input 3 kategori Breeding Risk Index (BRI) sesuai dengan aturan 

kategori yang bersumber dari Miller (2002) ke dalam perangkat lunak pengolah 

data spasial. Kategori pertama yaitu Breeding Risk Index (BRI) tinggi dengan 

rentang ≥ 0.96, Hygiene Risk Index (HRI)  sedang 0.51-0.95 dan Hygiene Risk 

Index (HRI)  rendah dengan rentang <0.51. 

Hubungan spasial antara Breeding Risk Index (BRI) terhadap kejadian 

DBD dapat diamati pada Gambar 4.4.6. Sebaran kasus DBD yang ditunjukkan 

dengan titik (dot) dan sebaran Breeding Risk Index (BRI) ditunjukkan dengan 

gradasi warna hijau lembut untuk Breeding Risk Index (BRI) rendah, warna 

kuning untuk Breeding Risk Index (BRI) sedang dan warna orange untuk Breeding 

Risk Index (BRI)  tinggi. Berikut merupakan peta persebaran Breeding Risk Index 
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(BRI) dan kejadian DBD di Kelurahan Sendangmulyo bulan Januari-April tahun 

2016 

Gambar 4.4.6 Breeding Risk Index (BRI) terhadap Kejadian DBD bulan Januari-

April 2016 

Dari gambar 4.4.6  juga didapatkan data bahwa semua RW di Kelurahan 

Sendangmulyo mempunyai Breeding Risk Index (BRI) dengan kategori sedang. 

Tidak ada RW yang mempunyai Breeding Risk Index (BRI) rendah maupun 

tinggi. RW 7, RW 16 dan RW 24 yang mempunyai 1 kasus  DBD berada pada 

Breeding Risk Index (BRI) kategori sedang. RW 13 yang mempunyai 6 kasus juga 

memiliki Breeding Risk Index (BRI) dengan kategori sedang. RW 28 yang 

mempunyai 5 kasus DBD juga berada pada Breeding Risk Index (BRI) kategori 

sedang. 
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4.4.7 Maya Index (MI) Dengan Kejadian DBD 

Analisis Maya Index (MI) terhadap Kejadian DBD diawali dengan 

mengkalisifikasikan data Maya Index (MI) hasil dari proses pengambilan data di 

lapangan dari 14 RW di Kelurahan Sendangmulyo, kemudian melakukan input 3 

kategori Maya Index (MI)  sesuai dengan aturan kategori yang bersumber dari 

Miller (2002) ke dalam perangkat lunak pengolah data spasial. Kategori pertama 

yaitu Maya Index (MI) tinggi (BRI 3/HRI 3, BRI 3/ HRI 2, dan BRI 2/HRI 3), 

Maya Index (MI) sedang (BRI1/HRI 3, BRI 2/ HRI 2 dan BRI 3/ HRI 1) dan  

Maya Index (MI) rendah ( BRI 1/ HRI 1, BRI 2/ HRI 1 dan BRI 1/ HRI 2). 

Berikut merupakan peta persebaran Maya Index (MI) dan kejadian DBD di 

Kelurahan Sendangmulyo bulan Januari-April tahun 2016 

Gambar 4.4.7 Maya Index (MI) terhadap Kejadian DBD bulan Januari-April 201 
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Hubungan spasial antara Maya Index (MI) terhadap kejadian DBD dapat 

diamati pada Gambar 4.4.7 Sebaran kasus DBD yang ditunjukkan dengan titik 

(dot) dan sebaran Maya Index (MI) ditunjukkan dengan gradasi warna hijau untuk 

Maya Index (MI) rendah, warna kuning untuk Maya Index (MI) sedang dan warna 

orange untuk Maya Index (MI) tinggi. Dari gambar 4.4.7 juga didapatkan data 

bahwa kejadian DBD  terjadi di RW yang mempunyai Maya Index (MI) sedang 

yaitu RW 1, RW 2, RW 3, RW 8, RW 9, RW 13, RW 18, RW 21, RW 23, RW 25 

dan RW 28 namun juga terjadi pada RW yang mempunyai Maya Index (MI) 

rendah yaitu RW 7, RW 16 dan RW 24.  

Kejadian DBD yang terjadi pada RW yang mempunyai Maya Index (MI) 

sedang adalah 33 kasus dan 3 kasus lainnya terjadi pada wilayah dengan Maya 

Index (MI) kategori rendah. Hal tersebut membuktikan bahwa Maya Index (MI) 

sedang maupun rendah berpengaruh terhadap kejadian DBD. 

4.4.8 Overlay Kepadatan Larva, Maya Index (MI) dan Kejadian DBD  

 Berdasarkan hasil overlay dari kepadatan larva, maya index (MI) dan 

kejadian DBD di Kelurahan Sendangmulyo diperoleh 3 kategori yaitu kepadatan 

larva tinggi dan maya index (MI) sedang, kepadatan larva sedang dan maya index 

(MI) sedang dan kepadatan larva rendah dan maya index rendah. 

Hubungan spasial antara kepadatan larva, maya index (MI)  terhadap 

kejadian DBD dapat diamati pada Gambar 4.4.8. Sebaran kasus DBD yang 

ditunjukkan dengan titik (dot) dan sebaran overlay kepadatan larva dan maya 

index(MI) ditunjukkan dengan gradasi warna orange untuk kepadatan larva tinggi 
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dan Maya index (MI) sedang, warna kuning untuk kepadatan larva sedang dan 

maya index (MI)  sedang dan warna hijau untuk kepadatan larva rendah dan maya 

index (MI) rendah. Berikut merupakan peta overlay kepadatan larva, Maya index 

(MI) dan kejadian DBD di Kelurahan Sendangmulyo bulan Januari-April tahun 

2016 

Gambar 4.4.8 Overlay Kepadatan larva, Maya index (MI) dan Kejadian DBD  

 RW 1, RW 2, RW 8, RW 9 dan RW 13 merupakan overlay dengan 

kategori kepadatan larva tinggi dan maya index sedang.. RW 8 yang secara 

geografis terletak pada daerah perkampungan sebagian besar memiliki kontainer 

positif jentik pada bak mandi. Karena keadaan kemarau warga kesulitan untuk 

mendapatkan air, keadaan masyarakat yang mempunyai tempat penampungan air 

yang terbuat dari semen juga berpengaruh terhadap kebersihan tempat 
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penampungan air warga. Sedangkan pada RW 9 yang merupakan daerah 

perumahan jentik ditemukan pada kontainer berupa tempat penampungan air yang 

airnya merupakan air bersih yang dibeli warga kepada penjual air. Di RW 13 yang 

mempunyai kasus DBD terbanyak jentik ditemukan pada ember bekas, aquarium 

yang tidak terpakai dan pada tatakan dispenser yang yang terisi air selama satu 

minggu sehingga menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Ban bekas, botol 

bekas, terpal bekas, kursi bekas, pot bunga bekas dan tempat minum burung juga 

menjadi tempat perkembangbiakan jentik. 

 RW 3, RW 18, RW 21 , RW 23, RW 25 dan RW 28 memiliki overlay 

dengan kategori kepadatan larva sedang dan maya index (MI) kategori sedang. 

RW 28 yang mempunyai 5 kasus merupakan RW yang berada pada lingkungan 

perumahan namun memiliki masyarakatnya yang tidak peduli terhadap kebersihan  

lingkungan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pemantauan jentik yang dilakukan 

oleh gestrukes setiap bulanya pada tahun 2016, di RW 28 selalu ditemukan 

container positif jentik disetiap rumah.  Kontainer positif jentik yang ditemukan 

berada pada dispenser, ember bekas, drum bekas maupun tempat minum burung 

yang tidak terkontrol. Sedangkan RW 25 yang dalam 3 tahun terakhir mempunyai 

kasus DBD tertinggi di Kelurahan Sendangmulyo berada pada daerah 

perkampungan, jentik yang ditemukan berada pada kontainer seperti dispenser 

dan tempat sampah. Pada saat pemeriksaan tidak ditemukan bak mandi yang 

positif jentik, namun bak mandi yang berada di RW 25 pada umumnya terbuat 

dari semen. Rekomendasi dari puskemas kedungmundu untuk memberi ikan 

cupang pada bak mandi merupakan metode yang dilakuakan oleh RW 25 dalam 
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pemberantasan jentik, namun ketika ikan cupang tersebut hilang karena 

ukurannya yang kecil warga tidak mau mengganti dan memasukkan kembali ikan 

kedalam bak mandi. Keluhan karena ikan membuat air berbau amis juga 

menyebabkan warga tidak mau memakai metode pemberian ikan cupang ini.  

RW 3 yang dalam 3 tahun terakhir tidak pernah mempunyai kasus DBD, 

tetapi karena adanya fogging mandiri yang dilakukan oleh warga tanpa adanya 

dampingan dari puskesmas kedungmundu, maka terdapat 1 kasus DBD di RW 3. 

Kasus tersebut terjadi setelah selama 5 kali dalam 5 minggu berturut turut warga 

melakukan fogging mandiri. Hal tersebut terjadi karena dosis yang tidak sesuai 

pada saat fogging menyebabkan nyamuk menjadi resisten. 

RW 7, RW 16 dan RW 24 berada pada overlay kepadatan larva rendah dan 

maya index (MI) rendah. RW 7, RW 16 dan RW 24 merupakan lingkungan yang 

bersih dan tidak ada ditemukan kontainer yang positif jentik. Kasus DBD yang 

terjadi di RW 7 karena sekolah penderita yang berada di wilayah RW 18 sehingga 

memungkinkan penderita terkena DBD di wilayah RW 18. Sedangkan penderita 

di RW 24 ketika diperiksa sekitar rumah dan area 100 meter dari rumah penderita 

tidak ditemukan container yang positif jentik. Tetapi jentik ditemukan pada bak 

mandi warnet tempat penderita biasa main game online. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

5.1 PEMBAHASAN 

5.1.1 Kejadian DBD 

Penularan penyakit DBD terjadi sangat cepat dengan masa inkubasi (mulai 

dari masuknya virus dengue sampai timbulnya gejala) kurang dari 7 hari, virus 

dengue berada dalam darah selama 4–7 hari. Bila dalam suatu wilayah ada 

penderita DBD maka penularan akan berlangsung cepat dengan adanya vektor dan 

tidak dilakukannya upaya pemberantasan vektor (Depkes RI, 2005). 

Kejadian DBD yang terjadi di Kelurahan Sendangmulyo pada periode 

Januari-April tahun 2016 adalah 36 kasus. Kejadian DBD menyebar di 14 RW 

yang berada di Kelurahan Sendangmulyo. RW yang mempunyai kasus DBD 

terbanyak adalah RW 13 yang mempunyai 6 kasus. Kasus 1 berjarak 7 meter dari 

kasus 2, kasus 2 berjarak 35 meter dari kasus 3, kasus 3 berjarak 25 meter dari 

kasus 4, kasus 4 berjarak 80 meter dari kasus 5 dan kasus 5 berjarak 50 meter dari 

kasus 6. Di RW 8 yang terdapat 3 kasus DBD, jarak antara kasu 1 ke kasus 2 

adalah 70 meter, jarak antara kasus ke 2 dan ke 3 adalah 7 meter dan jarak antara 

kasus ke 3 dengan kasus pertama di daerah RW 9 adalah 7 meter, jarak kasus 

pertama di RW 9 dengan kasus ke 2 yaitu 10 meter dan jarak antara kasus ke 2 

dan ke 3 yaitu 17 meter. Hal ini menunjukkan pola penyebaran kasus DBD oleh 

vektor pada orang disekitar wilayah terdekat dari penderita DBD berada, sejalan 

dengan penelitian Lestari (2007) yang menyatakan bahwa jarak rumah yang 
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berdekatan membuat penyebaran penyakit DBD lebih intensif di daerah perkotaan 

dari pada daerah pedesaaan karena memudahkan nyamuk menyebarkan virus 

dengue dari satu orang ke orang lain disekitarnya. Hal ini berhubungan dengan 

jarak terbang nyamuk yang pendek (100 m) namun juga dipengaruhi oleh 

mobilitas penduduk dan sarana transportasi. 

Hal lain yang mempengaruhi kejadian DBD di Kelurahan Sendangmulyo 

adalah sikap masyarakat terhadap pemberantasan DBD dalam melakukan PSN 

dengan masih banyaknya masyarakat yang tidak mau jika petugas jumantik dari 

kelurahan ataupun petugas gestrukes dari dinas kesehatan memeriksa rumah 

mereka apakah positif jentik atau negatif jentik. Hal tersebut terbukti dengan 

setiap RW di Kelurahan selalu memiliki rumah yang tidak dapat dimasuki untuk 

pemeriksaan jentik, misalnya di RW 13 terdapat 1 rumah yang tidak bisa 

dimasuki petugas untuk pemeriksaan dengan alasan kamar mandi belum 

dibersihkan dan di RW 28 juga terdapat rumah yang tidak dapat dimasuki petugas 

untuk pemeriksaan dengan alasan rumah tersebut sudah bersih dan tidak terdapat 

jentik. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Ariyati (2014), Prapatungan (2014) 

bahwa sikap masyarakat merupakan faktor protektif terhadap kejadian DBD dan 

kondisi lingkungan memiliki hubungan yang signifikan terhadap kejadian DBD. 

Penelitian Nugroho (2009) menyatakan bahwa pelaksanaan pemberantasan sarang 

nyamuk yang buruk menunjukkan adanya hubungan positif dengan keberadaan 

jentik Aedes sp. 

 



 
 

99 

 

5.1.2    House Index (HI) dengan Kejadian DBD 

House index (HI) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk 

menghitung risiko penyebaran penyakit. Indeks ini memberikan petunjuk tentang 

persentase rumah yang positif untuk perkembangbiakan dan menunjukkan 

populasi manusia yang berisiko terkena DBD. 

Berdasarkan hasil analisis spasial gambar 4.4.1 disimpulkan bahwa area/ 

wilayah RW di kelurahan Sendangmulyo yang memiliki kasus DBD sebagian 

besar memiliki House index (HI) yang tinggi. Jarak antara rumah yang berdekatan 

misalnya di RW 28 yang hanya dipisahkan oleh tembok setebal 30 cm karena 

merupakan daerah perumahan juga mempengaruhi kejadian DBD.  

Menurut Nagao et all, (2003), Depkes, (2002), de Frietas (2006) pada 

daerah kumuh umumnya memiliki kondisi yang tidak sehat karena pembuangan 

sampah padat yang tidak teratur biasanya ditemukan breeding site yang 

menyokong perkembangbiakan nyamuk Aedes sp. Jarak antar rumah penduduk 

yang saling berdekatan juga merupakan salah satu faktor penentu penyebaran 

nyamuk ini, karena Aedes sp  hanya memiliki jarak terbang 100 m. Hal ini terlihat 

dari jarak kasus DBD antara RW 8 dan RW 9 yang letaknya antara 7 sampai 35 

meter. Dari penelitian ditemukan  bahwa jumlah rumah di RW 8 mencapai 100 

rumah/hektar yang tergolong dalam kategori padat pemukiman. Banyaknya 

jumlah bangunan akan meningkatkan banyaknya jumlah tempat penampungan air 

(TPA) seperti: talang atap, bak mandi, cekungan pada lantai dan lain-lain yang 

memungkinkan sebagai tempat untuk perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti 

bila jarang dibersihkan. Hal ini sejalan dengan penelitian Wahyuningsih (2012) 
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bahwa jentik vektor DBD dapat ditemukan pada tempat di area sekitar rumah 

yang berpotensi untuk perkembangbiakan nyamuk Aedes sp yaitu genangan air 

disekitar pekarangan rumah dan tempat penampungan air, kaleng bekas, tatakan 

pot dan lain sebagainya. 

5.1.3 Container Index ( CI) dengan Kejadian DBD 

Hasil observasi peneliti pada saat penelitian menemukan bahwa daerah 

yang mempunyai kasus DBD di Kelurahan Sendangmulyo terdiri dari daerah 

perkampungan seperti RW 1, RW 2, RW 3, RW 8, RW 18 dan RW 25  dan RW 

7,RW 9, RW 13,  RW 16, RW 21, RW 23, RW 24 dan RW 28 dengan 

karekteristik berada di daerah perumahan. Pada RW yang terletak di daerah 

perkampungan, kontainer terbanyak yang ditemukan adalah ember yang tidak 

tertutup. Dari 285 bak mandi yang ditemukan di Kelurahan Sendangmulyo, 156 

bak mandi termasuk dalam kategori besar dengan ukuran (>1,5m
2
), 50 bak mandi 

termasuk  kedalam kategori sedang dengan ukuran (1-1,4 m
2
) dan 79 bak mandi 

termasuk kedalam kategori kecil dengan ukuran <1m
2
.  

Pada wilayah RW 8, dari 28 bak mandi yang ditemukan 20 bak mandi 

termasuk dalam ketegori besar dengan ukuran 1,5 m
2
, 4 bak mandi berukuran 

sedang dengan ukuran 1,2 m
2
 dan 4 bak mandi berukuran kecil yaitu 1 m

2
. Bak 

mandi tersebut terbuat dari semen sehingga ditumbuhi oleh lumut.Di RW 16 yang 

merupakan daerah perumahan, tempat penampungan air yang banyak ditemukan 

adalah ember berisi 50 liter, namun jentik banyak ditemukan di botol aqua gelas 

bekas dan ember bekas yang menjadi tempat penampungan air pada saat hujan 
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sehingga menjadi tempat perkembangbiakan jentik. Hal ini sejalan dengan artikel 

WHO (2009) menyebutkan bahwa di Asia dan Amerika Aedes aegypti 

berkembang biak dalam wadah buatan manusia seperti: kendi, besi beton, drum, 

sampah plastik bekas makanan, ban mobil bekas dan barang lainnya yang 

mengumpulkan air hujan.  

RW 25 merupakan salah satu RW yang mempunyai Container Index (CI)  

tertinggi, dan pada umumnya jentik ditemukan di bak mandi. Walaupun 8 bak 

mandi yang terdapat di RW 25 berukuran >1m
2
 dan termasuk kedalam golongan 

kecil namun bahan dasarnya terbuat dari semen.  Hal ini diperkuat oleh sebuah 

penelitian dari Hasyim (2007) yang mengemukakan bahwa jenis TPA sehari-hari 

yang paling banyak ditemukan larva adalah bak mandi yang berbahan semen 

karena bahan dari semen mudah berlumut, permukaannya kasar dan berpori-pori 

pada dindingnya. Permukaan kasar memiliki kesan sulit dibersihkan mudah 

ditumbuhi lumut, dan mempunyai refleksi cahaya yang rendah. Refleksi cahaya 

yang rendah dan permukaan dinding yang berpori mengakibatkan suhu dalam air 

menjadi rendah, sehingga jenis bahan TPA yang demikian akan disukai oleh 

nyamuk Aedes aegypti sebagai tempat perkembangbiakannya.  

Menurut  Puspita (2012) di Kota Semarang, menemukan bahwa TPA yang 

paling banyak terdapat larva yaitu bak mandi dengan bahan dasar semen 36.6%. 

Selain ditemukan di bak mandi, ember dan botol bekas yang biasanya 

menampung air hujan, jentik nyamuk juga ditemukan pada kontainer yang 

mempunyai penutup seperti gentong air minum. Hal tersebut terjadi karena tempat 

air yang tertutup longgar lebih disukai nyamuk betina sebagai tempat bertelur 
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dibandingkan dengan wadah terbuka. Hal ini dikarenakan tutup wadah yang tidak 

terpasang dengan baik mengakibatkan ruang didalamnya relatif lebih gelap 

dibandingkan dengan yang terbuka. 

Pada RW 13 jentik nyamuk Aedes aegypti juga banyak ditemukan pada 

responden memiliki dispenser dan talangan kulkas dengan talangan yang selalu 

menampung air selama berminggu-minggu, sehingga sangat disenangi dan 

berpotensi baik sebagai tempat bertelur dan perkembangbiakan nyamuk. 

Penelitian ini juga didukung oleh penelitian Hastono (2007) bahwa dispenser dan 

talangan kulkas memiliki potensi besar menjadi tempat perkembangbiakan 

nyamuk. Banyaknya jentik pada penampungan air sisa dispenser dan kulkas 

karena responden hanya membersihkan tempat penampungan air yang dapat 

dijangkau seperti bak mandi, padahal pembersihan tempat penampungan air 

seperti dispenser dan talangan kulkas  merupakan cara yang efektif dalam 

menekan perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti dan menekan penularan 

DBD.  

Partisipasi masyarakat yang kurang terhadap pemeriksaan jentik dengan 

adanya penolakan seperti yang terjadi di RW 13 dan RW 8 menyebabkan petugas 

kesulitan untuk memeriksa semua tempat disekitar rumah yang potensial untuk 

perkembangbiakan jentik. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Gita (2009) 

karena petugas hanya melakukan pemeriksaan pada penampungan air yang berada 

didalam rumah sehingga tempat pemantauan air alamiah tidak dilakukan 

pemantauan. 
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5.1.4 Breteau index (BI) dengan Kejadian DBD 

Breteau Index (BI) adalah jumlah penampungan air yang positif per 

jumlah rumah yang diperiksa dikali 100. Breteau Index (BI)  merupakan index 

yang paling baik untuk memperkirakan kepadatan vektor karena BI 

mengkombinasikan baik rumah maupun kontainer (Ma’mun, 2007). Nilai Breteau 

Index (BI) tertinggi adalah di RW 1 sebesar 105.88 dan berdasarkan parametar 

entomologis berisiko tinggi (>50%) dan pada parameter WHO Density Figure 

pada skala 8.  Hal tersebut terjadi karena RW 1 yang berada di daerah 

perkampungan memiliki banyak kontainer positif jentik seperti bak mandi, ban 

bekas, container bekas, tempat minum burung dan gentong. Dalam 1 rumah tidak 

hanya ditemukan 1 kontainer yang positif jentik tetapi lebih dari 1 kontainer 

sehingga Bretaeu index (BI) di RW 1 termasuk dalam kategori tinggi. 

Nilai Breteau Index (BI) di Kelurahan Sendangmulyo , dari 14 RW yang 

diperiksa 8 RW nya adalah kategori rendah (<50) dan 6 RW kategori tinggi (>50). 

Hal ini menunjukan bahwa jumlah kontainer yang berfungsi sebagai sumber jentik 

per rumah yang diperiksa tergolong bervariasi setiap RW nya sehingga ada RW 

yang mempunyai Breteau Index (BI) yang tinggi dan ada RW yang mempunyai 

Breteau Index (BI) yang rendah. Hal ini sejalan dengan penelitian Sayono (2016) 

bahwa densitas populasi vektor dengue yang salah satunya dipengaruhi oleh 

Breteau Index (BI) di berbagai daerah endemis DBD di Jawa Tengah bervariasi 

menurut kabupaten/kota. 
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5.1.5 Kepadatan larva dengan Kejadian DBD 

Dari hasil observasi pada 14 RW di Kelurahan Sendangmulyo Kota 

Semarang, tingkat kepadatan larva di Kelurahan Sendangmulyo bervariasi mulai 

dari rendah sampai tinggi. Namun di RW 13 yang mempunyai 6 kasus DBD 

memiliki kepadatan larva yang tinggi sedangkan RW 28 yang mempunyai 5 kasus 

DBD memiliki kepadatan larva sedang. Secara geografis RW 13 dan 28 sama 

sama terletak pada daerah perumahan yang pada umumnya jentik ditemukan pada 

kontainer yang berasal dari botol bekas, ban bekas dan ember bekas ataupun 

gentong yang tertutup dan airnya berasal dari air yang dibeli warga kepada 

penjual air. Kepadatan larva yang berbeda antara RW 13 dan RW 28 sedangkan 

memiliki kasus yang hampir sama disebabkan oleh adanya transmisi kepadatan 

larva dari RW yang bersebelahan yaitu RW 8 daan RW 9. 

RW 21 mempunyai 4 kasus DBD berada pada kepadatan larva tinggi 

sedangkan RW 24 mempunyai 1 kasus berada pada kepadatan larva dengan 

kategori rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepadatan larva di suatu 

wilayah dapat meningkatkan risiko timbulnya penyakit DBD. Semakin padat 

populasi nyamuk Aedes, maka semakin tinggi pula risiko terinfeksi virus DBD 

dengan waktu penyebaran lebih cepat sehingga jumlah kasus penyakit DBD cepat 

meningkat. 

Menurut Purnama (2012) Kepadatan larva dipengaruhi oleh banyaknya 

tempat penampungan air yang dimiliki masyarakat dan tidak rutin melakukan 
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kebersihan seperti bak mandi yang jarang di kuras. Tempat penampungan air yang 

tidak tertutup juga menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk yang potensial. 

5.1.6 Breeding Risk Index (BRI) dengan Kejadian DBD  

Menurut Miller (2002), controllable sites (CS) adalah kontainer yang 

dapat dikendalikan oleh manusia dengan cara menguras dan menutup untuk 

mencegah perkembangbiakan nyamuk. Disposable sites (DS) merupakan jenis 

TPA yang tidak dapat dikontrol karena merupakan sampah dan biasanya terdapat 

di luar rumah serta tidak dapat digunakan dalam rumah tangga. Namun, bila terisi 

air hujan dapat menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk jika tidak dibersihkan 

atau dikubur. 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat diketahui bahwa dari 

182 rumah yang diperiksa dan 1534 kontainer baik yang berada didalam maupun 

diluar rumah, jumlah Controlable site (CS) yang ditemukan adalah 1196 (78%). 

Hal tersebut menunjukkan bahwa Breeding Risk Index (BRI) di kelurahan 

Sendangmulyo adalah kategori sedang. Hal ini sejalan dengan penelitian Joharina 

(2014) bahwa walaupun sebagian besar rumah mempunyai kategori rendah, 

namun masyarakat tetap perlu memperhatikan lingkungan disekitar rumah 

terutama pada musim penghujan yang berpotensi munculnya genangan air pada 

kontainer bekas yang berada di luar rumah. 

5.1.7 Hygiene Risk Index (HRI) dengan Kejadian DBD  

Berdasarkan Hygiene Risk Index (HRI) Kelurahan Sendangmulyo  

termasuk dalam kategori rendah- sedang  sebagai tempat perindukan Aedes sp. 
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Walaupun tidak ditemukan Hygiene Risk Index (HRI) dalam kategori tinggi 

namun daerah tersebut potensial untuk perkembangbiakan nyamuk.  

Menurut Dhewantara (2012) Dinata (2012) mengungkapkan bahwa hampir 

sebagian besar rumah penderita DBD memiliki kebersihan lingkungan Hygiene 

Risk Index (HRI) dalam kategori rendah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian ini 

karena, pada umumnya Hygiene Risk Index (HRI)  yang ditemukan di RW di 

kelurahan Sendangmulyo bervariasi mulai dari kategori rendah-sedang. Tidak ada 

Hygiene Risk Index (HRI)  dalam kategori tinggi yang ditemukan. Walaupun 

dalam kategori rendah dan sedang, namun tetap potensial untuk 

perkembangbiakan nyamuk. Hal tersebut terlihat pada RW 13 dan RW 28, 

walaupun berada pada Hygiene Risk Index (HRI) dengan kategori sedang namun 

memiliki kasus DBD masing masing 6 dan 5 kasus. RW 2 dan RW 3 walaupun 

juga berada pada Hygiene Risk Index (HRI)  kategori sedang namun memiliki 1 

kasus DBD.  

5.1.8 Maya Index (MI) dengan Kejadian DBD 

Status Maya Index (MI) berdasarkan kategori Breeding Risk Index (BRI)  

dan Hygiene Risk Index (HRI) dapat dilihat bahwa sebagian besar rumah termasuk 

dalam kelompok kategori rendah sampai sedang. Tidak ada rumah yang 

mempunyai Breeding Risk Index (BRI) atau Hygiene Risk Index (HRI) yang tinggi 

sehingga status Maya Index (MI) di daerah tersebut adalah kategori rendah- 

sedang. Kasus DBD yang terjadi di Kelurahan Sendangmulyo terjadi pada 

kategori Maya Index (MI) rendah- sedang. Namun dari 36 kasus hanya 3 kasus 

yang terjadi pada kategori Maya Index (MI) rendah.  Maya Index (MI) rendah 
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maupun sedang beresiko terhadap penularan DBD. Hal tersebut sesuai dengan 

penelitian Purnama (2012) ada hubungan antara status maya index dengan 

kejadian DBD. Status maya index tinggi memiliki risiko 3,088 kali dibandingkan 

dengan yang memiliki maya index rendah untuk terkena DBD. 

RW 13 dan RW 28 merupakan contoh RW yang mempunyai Maya Index 

(MI) dengan kategori sedang, namun memiliki kasus DBD yang tinggi. RW 7, 

RW 16 dan RW 24 memiliki Maya Index (MI) rendah tetapi masih mempunyai 1 

kasus DBD masing masing RW nya. Hal tersebut terjadi karena walaupun Maya 

Index (MI) suatu wilayah rendah, tetapi jika terdapat kontainer yang positif jentik 

maka wilayah tersebut menjadi potensial terkena DBD. 

5.1.9 Analisis Spasial  Kepadatan Larva, Maya Index (MI) dan Kejadian 

DBD 

Secara keseluruhan, kejadian DBD lebih endemis terjadi di RW yang 

mempunyai kepadatan larva yang tinggi karena secara administratif letaknya 

berdekatan sehingga secara teori efek saling mempengaruhi seperti vektor 

penular, mobilisasi penduduk, kepadatan penduduk tidak jauh berbeda dan letak 

geografis dari RW yang tidak jauh berbeda. 

Pada kasus DBD yang terjadi  di Kelurahan Sendangmulyo, kejadian DBD 

terbanyak terjadi di daerah perumahan. Namun ada juga RW yang terletak di 

daerah perkampungan juga terkena kejadian DBD. Kejadian DBD yang terjadi di 

RW yang terletak di perumahan seperti RW 28  terjadi karena memiliki  13 RT 

sehingga petugas kesulitan untuk melakukan pemantaun jentik sekaligus dan 

adanya penolakan dari warga untuk dilakukan pemantauan jentik di rumahnya 
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dengan alasan  karena malu rumahnya belum dibersihkan atau bak mandi belum 

dikuras juga berpengaruh terhadap kejadian DBD di Kelurahan Sendangmulyo. 

Tempat bermain anak seperti game online dengan kasus yang terjadi di RW 24 

juga berpengaruh terhadap kejadian DBD. Hal tersebut terjadi karena warnet 

tempat bermain game online bak mandinya tidak dikuras secara rutin sehingga 

terdapat jentik. Selain itu bengkel yang di depannya penuh tumpukan ban bekas 

yang berisi air dan menjadi tempat perkembangbiakan jentik. 

RW 1. RW 2, RW 8, RW 9 dan RW 13 merupakan RW yang mempunyai 

kepadatan larva tinggi dan maya index rendah. RW 13 yang mempunyai kasus 

DBD tertinggi yaitu 6 kasus pada periode bulan Januari-April tahun 2016 berada 

pada daerah ini, hal tersebut terjadi karena RW 13 yang terdiri merupakan 

perumahan yang warganya individual sehingga sering menolak adanya 

pemantauan jentik yang dilakukan oleh gestrukes maupun kader jumantik. 

Banyaknya ditemukan jentik pada ember bekas, botol bekas, dispenser maupun 

gentong air yang tertutup menyebabkan banyaknya Maya index (MI) di RW 13 

walaupun masih pada kategori sedang. Sedangkan banyaknya kontainer yang 

positif jentik dengan ditemukannya kontainer positif hampir disetiap rumah 

menyebabkan kepadatan larva di RW 13 menjadi tinggi. Tingginya kepadatan 

larva memicu terjadinya kasus DBD. 

RW 8 yang terletak di daerah perkampungan juga memiliki kepadatan 

larva tinggi dan Maya index (MI) dengan kategori sedang. Kontainer positif jentik 

paling banyak ditemukan pada bak mandi yang terbuat dari semen, tempat minum 
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burung ataupun ember bekas dan aquarium bekas yang berada di sekitar rumah 

responden.  

RW 3, RW 18, RW 21, RW 23, RW 25 dan RW 28 mempunyai kepadatan 

larva kategori sedang dan maya index (MI) dengan kategori sedang. Keadaan RW 

28 yang mempunyai 5 kasus DBD pada periode bulan Januari-April tahun 2016 

disebabkan oleh RW 28 yang terletak di daerah perumahan yang padat, banyak 

urbanisasi dari warga yang pada umumnya bekerja diluar RW 28, kurangnya 

kepedulian masyarakat untuk membersihkan container  terlihat dari setiap 

diadakan pemantauan jentik pada bulan April- Mei 2016 selalu ditemukan 

container positif jentik di setiap rumah dan perilaku masyarakat yang jarang 

menguras bak mandi. Di RW 3 walaupun hanya terjadi 1 kasus DBD, tetapi 

sebelumnya RW 3 tidak pernah mempunyai kasus DBD. Kasus tersebut muncul 

setelah warga melakukan fogging secara mandiri selama 5 kali berturut- turut 

sehingga nyamuk menjadi resisten. RW 25 yang menjadi langganan kasus DBD 

selama 3 tahun berturut turut tejadi karena keadaan RW yang terletak di 

perkampungan, masyarakat yang tidak membersihkan lingkungan terutama tempat 

yang potensial untuk perkembangbiakan jentik. Selain itu perilaku masyarakat 

yang menolak pemberantasan jentik melalui pemberian ikan cupang untuk 

alternatif pembersihan bak mandi yang besar dan menghabiskan banyak air jika 

dikuras. 

RW 7, RW 16 dan RW 24 memiliki kepadatan larva rendah dan maya 

index rendah masing masing memiliki 1 kasus DBD. Namun kasus tersebut 

berasal bukan karena faktor lingkungan yang berada di daerah tersebut tetapi 
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karena adanya urbanisasi dari warga ketika hendak pergi bekerja ataupun sekolah. 

Pada RW 7, tidak ada kontainer positif jentik ditemukan di area selama penelitian 

maupun hasil pemeriksaan dari gestrukes mulai dari Januari- April 2016.  

5.2 KETERBATASAN DAN KELEMAHAN PENELITIAN  

5.2.1 Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Data Kejadian DBD pada bulan Januari- April tahun 2016 yang berasal 

dari laporan Puskesmas Kedungmundu dan menjadi patokan peneliti 

merupakan data sekunder. Peneliti yang melakukan pengambilan titik 

koordinat kasus DBD di luar rumah karena keterbatasan sinyal di dalam 

rumah kasus. 

2. Karena pemeriksaan jentik yang dimulai dari rumah penderita DBD dan 

area 100 meter disekitar rumah penderita, maka ada 3  rumah yang tidak 

bisa diperiksa semua kontainer nya karena pemilik rumah yang tidak 

mengizinkan untuk memeriksa semua container yang berada di dalam 

rumah. Jadi area tempat bermain anak seperti warnet dan sekolah tidak 

termasuk kedalam area pemeriksaan 

3. Karena keterbatasan peneliti, maka penelitian ini tidak dapat mengukur 

jarak antar kasus DBD. Wilayah penelitian hanya 1 kelurahan, bukan 

wilayah kerja puskesmas Kedungmundu sehinggan informasi yang 

didapatkan lebih sedikit. 

4. Karena keterbatasan peneliti, maka tidak dapat menghitung nilai ANN 

jarak antara kasus DBD 
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5.2.2   Kelemahan Penelitian 

1. Jarak 100 meter yang ditentukan untuk menentukan jumlah rumah yang 

diperiksa dari sekitar rumah kasus DBD hanya berdasarkan perkiraan dari 

peneliti. Karena letak rumah yang terpencar, sehingga jarak 100 meter 

hanya diperkirakan peneliti. 

2. Adanya petugas pemantau jentik RW yang telah memberitahukan terlebih 

dahulu kepada warga untuk menguras bak mandi dan kontainer lainnya 

karena adanya pemeriksaan jentik, sehingga ketika peneliti datang ke 

rumah responden, rumah tersebut telah bersih dan bak mandi sebagai 

tempat yang paling banyak ditemukan jentik telah dikuras. 

3. Yang diteliti dalam penelitian ini hanya rumah responden dan area 100 

meter disekitar rumah responden sehingga tempat umum seperti pasar, 

rumah ibadah dan kuburan tidak diteliti. Padahal di kuburun juga terdapat 

kendi yang berisi air hujan yang merupakan tempat yang potensial untuk 

perkembangbiakan jentik.  

4. Penelitian ini tidak nenghitung jarak antar kasus DBD sehingga bagaimana 

hubungan jarak dengan kejadian antar kasus DBD tidak bisa diteliti dan 

disimpulkan. 

5. Penelitian ini hanya memetakan kasus DBD berdasarkan kepadatan larva 

dan Maya index per RW, bukan per RT sehingga masih belum bisa 

menganalisis secara detail. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Simpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pada periode bulan Januari – April tahun 2016 jumlah kasus di Kelurahan 

Sendangmulyo adalah 36 kasus yang tersebar di 14 RW dan 26 RT. 

2. Kelurahan Sendangmulyo memiliki 3 kategori kepadatan larva di yaitu 6 

RW (42,9%) mempunyai keadatan larva tinggi, 5 RW ( 35,7%) 

mempunyai kepadatan larva sedang dan 3 RW ( 21,4%) mempunyai 

kepadatan larva rendah. 

3. Berdasarkan status Maya Index (MI), Kelurahan Sendangngmulyo berada 

pada kategori rendah  sampai sedang. 11 RW (78,6%) mempunyai Maya 

Index (MI) kategori sedang dan 3 RW (21,4%) mempunyai Maya Index 

(MI) kategori rendah. 

4. Berdasarkan hasil overlay kepadatan larva, maya index (MI) dan Kejadian 

DBD di Kelurahan Sendangmulyo diperoleh data bahwa 5 RW 

mempunyai kepadatan larva tinggi dan Maya index sedang, 6 RW 

mempunyai kepadatan larva sedang dan maya index sedang dan 3 RW 

memiliki kepadatan larva rendah dan maya index rendah. 
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6.2 SARAN  

6.2.1 Bagi Dinas Kesehatan Kota Semarang 

1. Untuk dinas Kesehatan Kota Semarang, perlu adanya sanksi tegas kepada 

masyarakat yang menggunakan fogging yang tidak sesuai standar sehingga 

menyebabkan resistensi pada nyamuk. 

2. Penyuluhan tentang tempat potensial untuk perkembangbiakan jentik 

terutama pada tempat yang tidak terkontrol perlu dilakukan sehingga 

masyarakat lebih mengetahui tempat yang potensial untuk 

perkembangbiakan jentik. 

6.2.2 Bagi Kelurahan Sendangmulyo 

1. Perlu adanya penyuluhan tentang bagaimana cara menyimpan air yang 

benar sehingga tempat penampungan air terutama yang digunakan untuk 

minum tidak menjadi tempat perkembangbiakan jentik 

2. Bagi warga yang tidak peka terhadap breeding place terutama yang tidak 

terkontrol hendaknya dilakukan pemantauan oleh kader jumantik sekali 

dalam 1 minggu. 

6.2.3 Bagi Puskesmas Kedungmundu 

1. Hendaknya dilakukan pelatihan khusus bagi kader jumantik supaya tidak 

hanya memeriksa kontainer yang berada didalam rumah, namun juga 

kontainer yang tidak dikontrol yang berada diluar rumah. 

2. Pemeriksaan jentik di tempat umum seperti rumah ibadah dan makam juga 

perlu dilakukan karena juga menjadi tempat perkembangbiakan jentik. 
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3. Perlu adanya penyuluhan kepada masyarakat tentang tempat-tempat yang 

potensial untuk perkembangbiakan jentik karena masyarakat menganggap 

bahwa tempat yang bersih tidak mungkin menjadi tempat 

perkembangbiakan nyamuk 

6.2.4  Bagi Peneliti Selanjutnya 

1. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan memperluas wilayah penelitian dan 

melihat bagaimana pola antar kasus serta melakukan analisis yang lebih 

mendalam dengan melihat jarak antar kasus. 

2. Untuk peneliti selanjutnya dapat membuat penelitian spasio temporal 

kejadian DBD di Kelurahan Sendangmulyo pada 3 tahun terakhir, karena 

pada tahun 2014, tahun 2015 dan hingga April tahun 2016 Kelurahan 

sendangmulyo menduduki peringkat pertama dengan kejadian DBD 

terbanyak di Kota Semarang. 

3. Karena pada saat penelitian yang diteliti hanya rumah responden dan 100 

meter rumah disekitar rumah responden sehingga perlu dilakukan 

penelitian untuk meneliti tempat tempat umum seperti pasar, kuburan atau 

tempat ibadah. 

4. Perlu dilakukan penelitian analisis spasial per RT supaya lebih dapat 

menggambarkan bagaimana kepadatan larva, maya index dan kejadian 

DBD secara detail. 

6.2.5 Bagi Masyarakat Kelurahan Sendangmulyo 

1. Masyarakat agar lebih memperhatikan tempat tempat yang potensial untuk 

perkembangbiakan jentik baik yang berada di dalam maupun diluar rumah 
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2. Tempat seperti gentong air (tempat air minum) yang tertutup tidak rapat 

dapat menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. 

3. Masyarakat hendaknya lebih memperhatiakn daerah yang berada di sekitar 

rumah karena nyamuk Aedes tidak hanya berkembangbiaka di baka mandi 

namun juga di tempat lain seperti dispenser, botol bekas, belakang kulkas 

atau penutup tempat sampah yang menampung. 
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Lampiran I Analisis Data Hasil Penelitian  

Data Jenis Kontainer Kelurahan Sendangmulyo 

 

jenis_Kontainer 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid aquarium 60 3.9 3.9 3.9 

bak mandi 285 18.6 18.6 22.5 

ban bekas 36 2.3 2.3 24.8 

botol bekas 42 2.7 2.7 27.6 

dispenser 223 14.5 14.5 42.1 

drum 39 2.5 2.5 44.7 

drum bekas 2 .1 .1 44.8 

ember 323 21.1 21.1 65.8 

ember bekas 88 5.7 5.7 71.6 

gentong 187 12.2 12.2 83.8 

kolam ikan kecil 6 .4 .4 84.2 

kulkas 52 3.4 3.4 87.5 

kursi bekas 2 .1 .1 87.7 

pot bunga 27 1.8 1.8 89.4 

pot bunga bekas 39 2.5 2.5 92.0 

tempat minum burung 43 2.8 2.8 94.8 

tempat sampah 72 4.7 4.7 99.5 

terpal bekas 6 .4 .4 99.9 

wc bekas 2 .1 .1 100.0 

Total 1534 100.0 100.0  
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Data Breteau Index (BI)  Kelurahan Sendangmulyo 

 

Breteau_Index 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tinggi 6 42.9 42.9 42.9 

rendah 8 57.1 57.1 100.0 

Total 14 100.0 100.0  

 

Data House index (HI) kelurahan Sendangmulyo  

 

Golongan_House_Index 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tinggi 11 78.6 78.6 78.6 

Rendah 3 21.4 21.4 100.0 

Total 14 100.0 100.0  

Data Container index (CI) Kelurahan Sendangmulyo  

 

Golongan_Kontainer 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tinggi 8 57.1 57.1 57.1 

rendah 6 42.9 42.9 100.0 

Total 14 100.0 100.0  
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Hasil Breeding Risk Index (BRI ) Kelurahan Sendangmulyo 

 

Breeding_Risk_Index 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sedang 14 100.0 100.0 100.0 

 

Data Hygiene Risk Index (HRI) Kelurahan Sendangmulyo 

 

Hygiene_Risk_Index 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sedang 11 78.6 78.6 78.6 

Rendah 3 21.4 21.4 100.0 

Total 14 100.0 100.0  

 

Data Kepadatan larva Kelurahan Sendangmulyo 

 

Kepadatan_larva 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 6 42.9 42.9 42.9 

2 5 35.7 35.7 78.6 

3 3 21.4 21.4 100.0 

Total 14 100.0 100.0  

 

Keterangan :  

1. Tinggi 

2. Sedang 

3. Rendah 
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Data Maya Index (MI) Kelurahan Sendangmulyo 

 

Maya_Index 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sedang 11 78.6 78.6 78.6 

rendah 3 21.4 21.4 100.0 

Total 14 100.0 100.0  

 

Data RW 1 

 

 

 

Jenis_Kontainer_RW1 * Positif_negatif Crosstabulation 

Count     

  Positif_negatif 

Total   positif negatif 

Jenis_Kontainer_RW1 aquarium 0 8 8 

bak mandi 15 15 30 

ban bekas 2 7 9 

botol bekas 0 4 4 

dispenser 4 20 24 

ember 0 31 31 

ember bekas 5 0 5 

gentong 2 18 20 

kulkas 0 7 7 

pot bunga 0 1 1 

pot bunga bekas 1 3 4 

tempat minum 

burung 
6 4 10 

tempat sampah 0 10 10 

terpal bekas 1 0 1 

wc bekas 

 
0 1 1 

Total 36 129 165 
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Data RW 2 

 

Jenis_Kontainer_RW2 * positif_Negatif Crosstabulation 

Count     

  positif_Negatif 

Total   positif negatif 

Jenis_Kontainer_RW

2 

aquarium 0 3 3 

bak mandi 6 4 10 

ban bekas 0 1 1 

botol bekas 1 2 3 

dispenser 1 5 6 

ember 0 11 11 

ember bekas 0 2 2 

gentong 0 3 3 

kulkas 0 3 3 

pot bunga 0 1 1 

tempat minum 

burung 
2 0 3 

tempat sampah 2 1 3 

wc bekas 0 1 1 

Total 12 38 50 
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Data RW 3 

 

 

Jenis_kontainer_RWIII * positif_negatif Crosstabulation 

Count     

  positif_negatif 

Total   positif negatif 

jenis_kontainer_RW

III 

aquarium 0 3 3 

bak mandi 1 8 9 

ban bekas 0 1 1 

botol bekas 1 0 1 

dispenser 1 3 4 

ember 1 7 8 

ember bekas 0 1 1 

gentong 0 8 8 

kulkas 0 2 2 

pot bunga bekas 0 2 2 

tempat minum 

burung 
0 1 1 

tempat sampah 0 2 2 

Total 4 38 42 
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Data RW 7 

 

Jenis_kontainer_RWVII * positif_negatif Crosstabulation 

Count     

  positif_negatif 

Total   positif negatif 

jenis_kontainer_RW

VII 

aquarium 0 6 6 

bak mandi 0 8 8 

ban bekas 0 1 1 

botol bekas 0 2 2 

dispenser 0 6 6 

drum 0 2 2 

ember 0 8 8 

ember bekas 0 1 1 

gentong 0 5 5 

kolam ikan kecil 0 1 1 

kulkas 0 1 1 

tempat minum 

burung 
0 2 2 

tempat sampah 0 1 1 

Total 0 44 44 
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Data RW 8 

 

Jenis_Kontainer_RW8 * Positif_negatif Crosstabulation 

Count     

  Positif_negatif 

Total   positif negatif 

Jenis_Kontainer_RW

8 

aquarium 0 1 1 

bak mandi 8 20 28 

ban bekas 0 2 2 

botol bekas 0 2 2 

dispenser 4 13 17 

ember 2 30 32 

ember bekas 4 5 9 

gentong 12 5 17 

kulkas 0 5 5 

pot bunga 0 2 2 

pot bunga bekas 0 2 2 

tempat minum 

burung 
0 3 3 

tempat sampah 0 3 3 

terpal bekas 0 1 1 

Total 30 94 124 
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Data RW 9 

 

 

Jenis_Kontainer_RWIX * positif_negati Crosstabulation 

Count     

  positif_negati 

Total   positif negatif 

Jenis_Kontainer_RW

IX 

aquarium 0 1 1 

bak mandi 3 17 20 

ban bekas 0 3 3 

botol bekas 1 2 3 

dispenser 3 13 16 

drum 6 5 11 

ember 0 28 28 

ember bekas 4 4 8 

gentong 3 7 10 

kolam ikan 1 0 1 

kulkas 1 2 3 

pot bunga 0 3 3 

pot bunga bekas 3 1 4 

tempat sampah 1 0 1 

terpal bekas 1 0 1 

wc bekas 0 1 1 

Total 27 87 114 
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Data RW 13 

 

 

Jenis_Kontainer_RWXIII * positif_negatif Crosstabulation 

Count     

  positif_negatif 

Total   positif negatif 

jenis_Kontainer_RW

XIII 

aquarium 1 13 14 

bak mandi 7 39 46 

ban bekas 3 3 6 

botol bekas 1 6 7 

dispenser 8 25 33 

drum 1 2 3 

ember 1 44 45 

ember bekas 7 6 13 

gentong 17 10 27 

kulkas 1 9 10 

kursi bekas 1 0 1 

pot bunga 4 0 4 

pot bunga bekas 2 3 5 

tempat minum 

burung 
4 5 9 

tempat sampah 4 9 13 

terpal bekas 1 0 1 

Total 63 174 237 
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Data RW 16 

 

Jenis_Kontainer_RWXVI * Positif_Negatif Crosstabulation 

Count     

  Positif_Negatif 

Total   positif negatif 

Jenis_Kontainer_RW

XVI 

aquarium 0 1 1 

bak mandi 0 7 7 

ban bekas 0 1 1 

botol bekas 0 1 1 

dispenser 0 9 9 

drum 0 1 1 

ember 0 12 12 

ember bekas 0 1 1 

gentong 0 6 6 

kulkas 0 1 1 

kursi bekas 0 1 1 

pot bunga 0 1 1 

pot bunga bekas 0 1 1 

tempat minum 

burung 
0 2 2 

tempat sampah 0 3 3 

Total 0 48 48 
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Data RW 18 

 

Jenis_Kontainer_RWXVIII * positif_negatif Crosstabulation 

Count     

  positif_negatif 

Total   positif negatif 

jenis_Kontainer_RWX

VIII 

aquarium 0 4 4 

bak mandi 4 30 34 

ban bekas 2 3 5 

botol bekas 2 3 5 

dispenser 4 28 32 

drum 0 5 5 

ember 1 45 46 

ember bekas 3 6 9 

gentong 1 20 21 

kolam ikan 1 0 1 

kulkas 0 5 5 

pot bunga 1 3 4 

pot bunga bekas 2 3 5 

tempat minum 

burung 
0 5 5 

tempat sampah 1 13 14 

terpal bekas 1 0 1 

Total 23 173 196 
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Data RW 21 

 

Jenis_Kontainer_RWXXI * positif_negatif Crosstabulation 

Count     

  positif_negatif 

Total   positif negatif 

jenis_Kontainer_RW

XXI 

aquarium 0 6 6 

bak mandi 0 30 30 

ban bekas 0 1 1 

botol bekas 1 5 6 

dispenser 3 19 21 

drum 0 5 5 

ember 1 30 31 

ember bekas 2 11 13 

gentong 2 19 21 

kolam ikan kecil 1 0 1 

kulkas 0 4 4 

pot bunga 1 4 5 

pot bunga bekas 1 5 6 

tempat minum 

burung 
0 3 3 

tempat sampah 0 6 6 

Total 12 154 166 
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Data RW 23 

 

 

Jenis_Kontainer_RWXXIII * Positif_Negatif Crosstabulation 

Count     

  Positif_Negatif 

Total   positif negatif 

jenis_Kontainer_RWX

XIII 

aquarium 0 1 1 

bak mandi 6 11 17 

ban bekas 0 2 2 

botol bekas 0 1 1 

dispenser 1 15 16 

drum 2 2 4 

ember 1 18 19 

ember bekas 5 4 9 

gentong 3 7 10 

kolam ikan 1 0 1 

kulkas 0 2 2 

pot bunga 0 1 1 

pot bunga bekas 2 2 4 

tempat sampah 0 5 5 

Total 21 71 92 
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Data RW 24 

 

 

Jenis_Kontainer_RWXXIV * POSITIF_NEGATIF Crosstabulation 

Count     

 
 POSITIF_NEGATI

F 

Total 

  

POSITIF 

NEGATI

F 

Jenis_Kontainer_RWX

XIV 

bak mandi 0 7 7 

ban bekas 0 2 2 

botol bekas 0 2 2 

dispenser 0 5 5 

drum 0 3 3 

drum bekas 0 1 1 

ember 0 9 9 

ember bekas 0 2 2 

gentong 0 3 3 

kolam ikan kecil 0 1 1 

pot bunga bekas 0 1 1 

tempat sampah 0 1 1 

Total 0 37 37 
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Data RW 25 

 

Jenis_kontainer_RWXXV * positif_Negatif Crosstabulation 

Count     

  positif_Negatif 

Total   positif negatif 

Jenis_kontainer_RWX

XV 

aquarium 0 4 4 

bak mandi 0 9 9 

ban bekas 0 1 1 

botol bekas 0 1 1 

dispenser 1 3 4 

drum 0 1 1 

ember 0 6 6 

ember bekas 0 1 1 

gentong 0 5 5 

kulkas 0 2 2 

tempat minum 

burung 
0 1 1 

tempat sampah 1 5 6 

Total 2 39 41 
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Data RW 28 

 

Jenis_kontainer_RWXXVIII * positif_negatif Crosstabulation 

Count     

  positif_negatif 

Total   positif negatif 

jenis_kontainer_RWXX

VIII 

aquarium 0 8 8 

bak mandi 2 30 32 

ban bekas 0 1 1 

botol bekas 0 4 4 

dispenser 3 24 27 

drum 0 5 5 

drum bekas 1 0 1 

ember 2 35 37 

ember bekas 3 10 13 

gentong 3 21 24 

kulkas 0 7 7 

pot bunga 2 3 5 

pot bunga bekas 1 4 5 

tempat minum 

burung 
1 3 4 

tempat sampah 0 4 4 

wc bekas 0 1 1 

Total 18 160 178 
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Lampiran II  Dokumentasi Penelitian  

 

Ember tempat penampungan air 

 

WC bekas  
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Ember positif jentik 
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Foto WC bekas yang ditemukan di RW 1 Kelurahan Sendangmulyo 

 

Ember bekas yang berada diluar rumah dan positif jentik 
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Ember yang ditemukan berada diluar rumah dan positif jentik 

 

Gentong air yang berada didalam rumah positif jentik 
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Gentong air yang berada didalam rumah dan positif jentik 

 

 

 

 

 

Pemeriksaan aquarium  
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Aquarium  
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Tempat minum burung 

 

Tempat minum burung 

 

 

Ember yang berada diluar rumah untuk tempat penampungan air 



 
 

146 

 

 

Ban bekas yang berisi air 

 

 

Bak mandi berbahan dasar semen 
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Bak mandi dari keramik 

 

 

 

Gentong air  
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