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ABSTRAK 

 

Juwita, Fitra. 2020. “Faktor Resiko Kejadian Filariasis di Kabupaten Brebes”. Tesis. 

Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat. Pascasarjana.Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing I Dr. Widya Hary Cahyati, S.KM., 

M.Kes.(Epid)., Pembimbing II Prof. Dr. Ari Yuniastuti, S.Pt., M.Kes 

 

Kata Kunci:Filariasis, Faktor Risiko 

 

Penyakit Filariasis atau yang sering disebut penyakit kaki gajah 

(elephantiasis) merupakan penyakit menular yang mengenai saluran kalenjar limfe 

(getah bening) disebabkan oleh cacing filaria dan ditularkan oleh berbagai spesies 

nyamuk. Kabupaten Brebes merupakan wilayah dengan kasus Filariasis tertinggi di 

Provinsi Jawa Tengah. Jumlah  kasus Filariasis sampai pada tahun 2018 terdapat 65 

penderita. Di samping itu, penemuan kasus baru per total komulatif dalam dua tahun 

ini mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2018 sebanyak 7,69% menjadi 10,95% 

di tahun 2019.  

Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis faktor risiko kejadian 

filariasis di Kabupaten Brebes. 

Penelitian ini menggunakan desain case control. Populasi terdiri dari seluruh 

masyarakat yang pernah diperiksa sampel darahnya melalui pemeriksaan darah jari 

dan tercatat dipuskesmas dan dinas kesehatan Kabupaten Brebes. Sampel terdiri dari 

32 penderita filariasis dan 32 bukan penderita filariasis, dengan teknik Purposive 

Sampling.Instrumen menggunakan lembar kuesioner dan obeservasi.Analisis data 

menggunakan uji Chi-squaredan uji regresi logistik. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa ada hubungan antara resting place 

(p=0.000), breeding place (p=0.000), pemasangan kawat kasa (p=0.002), keberadaan 

hewan ternak (p=0.015), pengetahuan (p=0.001), pekerjaan (p=0.000), perilaku 

(p=0.024), dan status ekonomi (p=0.024) dengan kejadian filariasis.  

Faktor risiko filariasis yang paling dominan yaitu pekerjaan, resting place, 

dan breeding place. Adanya resting place dan breeding place  dapat meningkatkan 

risiko kejadian filariasis, sehingga diperlukan upaya untuk menjaga lingkungan yang 

bersih dan sehat. 
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ABSTRACT 

 

Juwita, Fitra. 2020. “Risk Factors of Filariasis in Brebes Regency”.Thesis, Master of 

Public Health, Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang. Supervisor I Dr. 

Widya Hary Cahyati, S.KM., M.Kes.(Epid). , Supervisor II Prof. Dr. Ari 

Yuniastuti, S.Pt., M.Kes 

 

Kata Kunci:Filariasis, Risk Factors 

 

Filariasis or elephantiasis is an infectious disease affecting lymph nodes 

(lymph nodes) caused by filarial worms and transmitted by various species of 

mosquitoes. Brebes Regency is an area with the highest cases of Filariasis in Central 

Java Province. The number of cases of Filariasis until 2018 there were 65 patients. In 

addition, the discovery of new cases in the past two years has increased exactly in 

2018 by 7,69% cases to 10,95% cases in 2019.  

The purpose of the study was to analyze the risk factors for the incidence of 

filariasis in Brebes Regency.  

This study used a case control design. The population consists of all people 

whose blood samples have been examined through a finger blood examination and 

recorded at the health center and Brebes District Health Office. The sample consisted 

of 32 patients with filariasis and 32 not sufferers of filariasis with the Purposive 

Sampling technique. The instruments used questionnaire and observation sheets. Data 

analysis used Chi-squared test and logistic regression test. 

The analysis shows that there is a correlation between resting place (p=0.000), 

breeding place (p=0.000), wire netting (p=0.002), the presence of livestock 

(p=0.015), knowledge (p=0.001), occupation (p=0.000), behaviour (p=0.024), and 

economic status (p=0.024) with the incidence of filariasis.  

The most dominant risk factors offilariasis are work, resting place, and 

breeding place. The existence of a resting place and breeding place can increase the 

risk of filariasis so efforts are needed to maintain a clean and healthy environment. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Filariasis (elephantiasis) merupakan penyakit menular yang 

mengenai saluran kalenjar limfe (getah bening) disebabkan oleh cacing 

filaria dan ditularkan oleh berbagai spesies nyamuk (Zulkoni, 2011). Cacing 

hidup di getah bening node dan saluran, menyebabkan kerusakan pada 

sistem limfatik, yang dapat menyebabkan akut dan gejala kronis. Filariasis 

menyerang semua umur, bersifat menahun, dan cacat permanen berupa 

pembesaran kaki, lengan, payudara, dan alat kelamin pada wanita maupun 

laki-laki (Mutiara, 2016). Di Indonesia ditemukan 3 jenis parasit nematoda 

penyebab filariasis limfatik pada manusia yaitu Wuchereria bancrofti, 

Brugia malayi dan Brugia timori (Fatie, Rantetampang, & Lumbantobing, 

2016). Parasit ini tersebar di seluruh kepulauan Indonesia oleh berbagai 

spesies nyamuk yang termasuk dalam genus Aedes, Anopheles, Culex, dan 

Mansonia yang dapat berperan sebagai vektor (Nurjazuli, Dangiran, & 

Bari’ah, 2018).  

Penyebaran penyakit filariasis tidak merata, melainkan 

terkonsentrasi di beberapa kantong-kantong wilayah tertentu (Palaniyandi, 

Anand, & Pavendar, 2017). Meskipun demikian, penyakit ini tetap 

merupakan masalah kesehatan yang paling penting, karena menyebabkan 

kerugian masyarakat berupa penurunan produktivitas penderitanya, 
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penyebab utama kecacatan, stigma sosial, hambatan psikososial yang 

bertahan dan menurun produktivitas kerja individu, keluarga dan komunitas, 

menyebabkan kerugian ekonomi besar (Zen, 2015). 

Fakta yang ditunjukkan oleh World Health Organization (WHO)  

tahun 2016 menyebutkan bahwa 1,5 milyar penduduk dunia yang tinggal di 

83 negara beresiko tertular filariasis, dengan sekitar 40 juta mengalami cacat 

fisik dan keterbatasan dalam beraktivitas. Jumlah total penduduk beresiko 

filariasis didunia sekitar 65% diantaranya berada di Asia Tenggara, dengan 

Indonesia merupakan negara dengan kasus tertinggi. 

Prevalensi kasus Filariasis di Indonesia mengalami peningkatan 

secara berturut-turut sejak tahun 2012 hingga 2014, yaitu sebesar 51,16 per 

1.000.000 pendudukan menjadi 58,53 per 1.000.000 penduduk. Namun, 

sejak tahun 2015 – 2017 prevalensi kasus filariasis mengalami penurunan, 

yaitu berturut-turut dari 50,43 per 1.000.000 penduduk, 49,72 per 1.000.000 

penduduk, dan 47,91 per 1.000.000 penduduk. Penurunan jumlah kasus ini 

dapat dikarenakan selisih jumlah provinsi (Paiting, Setiani, & Sulistyani, 

2012). Meski demikian, temuan kasus filariasis di Indonesia tersebut masih 

tinggi. Oleh karena itu, pemerintah telah dan masih melakukan berbagai 

upaya dalam menurunkan jumlah kasus. 

Program eliminasi filariasis global bertujuan untuk meningkatkan 

derajat kesehatan masyarakat pada tahun 2020 dengan menurunkan Mf-rate 

menjadi <1% di setiap kabupaten/kota dan mencegah serta membatasi 

kecacatan. Program tersebut dilakukan secara bertahap lima tahunan, 
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dimulai tahun 2010 (World Health Organization, 2013). Menurut Laporan 

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2017 Jawa Tengah merupakan salah satu 

Provinsi Endemis Filariasis yang belum berhasil menurunkan angka 

mikrofilaria menjadi <1% dan masih menjadi provinsi yang belum bebas 

dari eliminasi filariasis meskipun cakupan pelaksanaan POPM telah 

mencapai 9 kabupaten. 

Penemuan kasus Filariasis di Jawa Tengah pada tahun 2013 – 2017 

terdapat di 9 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Brebes, Kota Semarang, Kota 

Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pati, Kabupaten Demak, 

Kabupaten Blora, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Grobogan. 

Temuan kasus baru per total komulatif kasus yang ditemukan sejak tahun 

2014 – 2017 selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Tahun 2014 

ditemukan kasus baru per total komulatif kasus sebesar 2,54%, kemudian 

mengalami kenaikan pada tahun 2015 menjadi sebesar 4,33%. Pada tahun 

2016, temuan kasus baru per total komulatif kasus lebih tinggi dibandingkan 

tahun sebelumnya, yaitu sebesar 6,78%. Tahun 2017, angka temuan kasus 

baru per total komulatif kasus masih mengalami peningkatan sebesar 6,9% 

(Profil Kesehatan Indonesia, 2018). 

Kabupaten Brebes merupakan salah satu daerah endemis yang 

memiliki kasus tertinggi filariasis di provinsi Jawa Tengah. Temuan kasus 

baru per total komulatif dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami kenaikan 

yang cukup signifikan. tahun 2018 telah ditemukan kasus baru per total 

komulatif kasus sebesar 7,69%. Pada tahun 2019 temuan kasus baru per 
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total komulatif kasus menjadi 10,95%. Penyumbang angka kasus tertinggi 

terdapat di wilayah kerja Puskesmas Ketanggungan, yang merupakan 

wilayah endemis kasus Filariasis untuk Kabupaten Brebes (Dinas Kesehatan 

Kabupaten Brebes, 2018). 

Faktor penularan filariasis, yaitu faktor lingkungan yang meliputi: 

lingkungan fisik; lingkungan biologi; dan lingkungan sosial, ekonomi, serta 

budaya. Selain dari faktor lingkungan adalah faktor host (manusia), yang 

meliputi: umur; jenis kelamin; imunitas; dan ras. Faktor yang termasuk ke 

dalam faktor sosioekonomi untuk kejadian filariasis diantaranya adalah 

pekerjaan, pengetahuan, pendapatan, kebiasaan keluar rumah, menggunakan 

obat nyamuk, kebiasaan menggunakan kelambu, dan menggunakan pakaian 

yang tertutup. Penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim Edy Sapada tahun 

2017 mengatakan bahwa ada hubungan sosioekonomi dengan kejadian 

filariasis di Kabupaten Banyuasin Kota Ilir (Sapada, Anwar, & Priadi, 

2014). 

Kabupaten Brebes merupakan penghasil bawang merah terbesar di 

Jawa Tengah. Luas lahan pertanian bawang merah di Kabupaten Brebes 

adalah 30.954 hektar atau 1/3 dari luas wilayah Kabupaten Brebes (1.662,96 

km
2
)  (BPS Kabupaten Brebes, 2019b). Lahan bawang merah memiliki ciri 

adanya genangan air di sela-sela tanaman bawang merah yang mana dapat 

menjadi lingkungan perkembangbiakan vektor. Selain lahan pertanian 

bawang merah, Kabupaten Brebes memiliki lahan sawah (tanaman padi) 

seluas 998,65 km
2 

(BPS Kabupaten Brebes, 2019c). Lahan persawahan ini 
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merupakan lahan pertanian basah yang terdapat genangan air yang dapat 

juga menjadi sarana perkembangbiakan vektor. 

Lahan pertanian bawang merah maupun perasawahan tersebut 

banyak terdapat genangan-genangan air merupakan breeding place vektor 

filariasis. Keberadaan vektor dipengaruhi oleh banyaknya tempat-tempat 

peristirahatan nyamuk (resting place) dan tempat perindukan nyamuk 

(breeding place). Tempat peristirahatan  nyamuk meliputi lubang-lubang 

pohon, tempat tinggal hewan, dan bebatuan sedangkan tempat perindukan 

nyamuk meliputi rawa-rawa, tanaman air, genangan air, dan keberadaan 

kandang ternak. 

Menurut Windiastuti (2013), bahwa ada hubungan antara breeding 

place dengan kejadian filariasis. Di samping itu, breeding place juga 

memiliki pengaruh dan berisiko 2,9 kali lebih besar terhadap kejadian 

filariasis (Windiastuti, Suhartono, & Nurjazuli, 2013). Purnama (2017) 

menemukan bahwa resting places memiliki hubungan yang bermakna 

dengan kejadian filariasis. Rumah dengan keberadaan resting places 

memiliki risiko 6,08 kali lebih besar untuk terjangkit filariasis dibandingkan 

dengan rumah yang tidak terdapat resting places (Purnama, Nurjazuli, & 

Raharjo, 2017). 

Kondisi fisik lingkungan rumah dapat memengaruhi kejadian 

filariasis, diantaranya yaitu jenis dinding rumah, pemasangan kawat kasa 

pada setiap ventilasi rumah, dan kondisi lantai rumah. Rumah dengan lantai 

ubin/keramik memiliki risiko sebesar 1,6 kali lebih tinggi terhadap filariasis 
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(Mutheneni, Upadhyayula, Kumaraswamy, Kadiri, & Nagalla, 2016). 

Keberadaan kawat kasa di setiap ventilasi merupakan hal yang penting 

karena dapat mencegah masuknya nyamuk ke dalam rumah, dan 

berhubungan dengan kejadian filariasis (Juriastuti, Kartika, Djaja, & 

Susanna, 2010). Rumah tidak melakukan pemasangan kasa pada ventilasi 

rumahnya, dapat berisiko untuk terjangkitnya filariasis (Purnama et al., 

2017).  

Faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi filariasis yang lain 

adalah adanya ternak besar seperti sapi, kerbau dan babi yang apabila 

keberadaan kandang ternak tersebut berjarak kurang dari 2 km dapat 

menjadi faktor resiko penularan filariasis mengingat jarak terbang nyamuk 

vektor filariasis mampu terbang dengan jarak tertentu. Ditemukan bahwa 

ada hubungan antara kandang ternak dengan filariasis dan menjadi faktor 

risiko dari filariasis (Ikhwan, Herawati, & Suharti, 2016; Santoso, 2014). 

Namun demikian, temuan lain menyebutkan keberadaan hewan ternak tidak 

memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian filariasis (Sularno, 

Nurjazuli, & Raharjo, 2017; Syuhada, Nurjazuli, & W., 2012). 

Pekerjaan penduduk Kabupaten Brebes mayoritas adalah petani. 

Penduduk yang bekerja di sektor pertanian sebesar 41,34% dari total 

penduduk yang bekerja sebesar 767.841 orang. Selain dari petani, mayoritas 

penduduk Kabupaten Brebes merupakan pekerja bebas, yaitu sebanyak 

23,56%. Pekerja bebas merupakan seseorang yang bekerja pada orang 

lain/majikan/institusi yang tidak tetap di usaha pertanian baik berupa rumah 
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tangga maupun bukan usaha rumah tangga, ataupun dibidang nonpertanian 

atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang 

mupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun 

borongan (BPS Kabupaten Brebes, 2017) 

Petani sering memiliki kontak dengan genangan air, di mana 

terdapat banyak vektor (nyamuk), sedangkan petani yang beraktivitas 

dimalam hari menjadi salah satu faktor kebiasaan yang berpengaruh 

terhadap kejadian filariasis. Di samping itu, terdapat hubungan habitat 

nyamuk dengan kejadian filariasis (Ardias, Onny Setiani, 2012). Sedangkan 

penelitian di Pekalongan, menyatakan bahwa pekerjaan berisiko tidak 

menunjukkan adanya hubungan dengan kejadian filariasis (Hamdan, 

Hadisaputro, Suwondo, Sofro, & Adi, 2019). 

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Brebes pada tahun 2017 sebesar 

19,14%. Angka ini masih dianggap tinggi karena di atas rata-rata Provinsi 

Jawa Tengah, yaitu 12,23% (BPS Kabupaten Brebes, 2019a). Kesejahteraan 

penduduk Kabupaten Brebes masih kurang karena masih ada penduduk 

yang tidak mendapatkan penghasilan sesuai dengan upah minimum 

Kabupaten Brebes sebesar Rp1.665.850,00. Angka kemiskinan ini diukur 

menggunakan konsep kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar 

(pangan, sandang, dan papan). Kemiskinan dipandang sebagai 

ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar 

makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS 

Kabupaten Brebes, 2017). 
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Besar dari pendapatan dapat menjadi salah satu faktor penyebaran 

penyakit Filariasis.Kemampuan ekonomi masyarakat atau daya beli alat 

pencegahan gigitan nyamuk dalam upaya pencegahan filariasis belum 

optimal, karena masih berfokus pada pemenuhan kebutuhan pangan. Hal ini 

dikarenakan bahwa masyarakat masih memiliki anggapan bahwa melakukan 

pencegahan penularan filariasis, termasuk menggunakan obat nyamuk 

merupakan hal yang kurang penting. Oleh karena itu, pemenuhan alat dan 

bahan pencegahan penularan filariasis seperti penggunaan obat nyamuk 

masih kurang. Di sisi lain, usaha perlindungan diri yang digunakan oleh 

individu atau kelompok kecil dengan menggunakan obat nyamuk pada 

masyarakat memiliki nilai resiko 11,667 kali lebih kecil terhindar dari resiko 

penularan filariasis. Mencegah kontak antara tubuh manusia dengan 

nyamuk, dimana peralatan kecil, mudah dibawah dan sederhana dalam 

penggunaannya, diantaranya obat nyamuk semprot, bakar, dan obat oles anti 

nyamuk sebenarnya adalah cara paling sederhana tapi cara pandang 

masyarakat ekonomi rendah mengesampingkan kebutuhan tersebut untuk 

dialihkan, dimana hal itu tidak menjadi prioritas utama mereka (Ardias, 

Onny Setiani, 2012). Pentingnya menganalisis faktor risiko karena dampak 

yang timbul akibat terinfeksi filariasis cukup merugikan. Pada penderita 

filariasis dapat muncul rasa rendah diri yang kemudian dapat menimbulkan 

tingkat kepuasan diri yang rendah. Pada tahap yang berat, penderita 

filariasis dapat mengalami depresi. Gangguan mental ini dapat terjadi 

karena perubahan fisik yang terlihat, sehingga aktifitas yang dilakukan akan 
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berkurang yang berakibat menjadi pengangguran (Obindo et al., 2017). 

1.2. Identifikasi Masalah 

1) Indonesia merupakan negara dengan kasus tertinggi Filariasis di wilayah 

Asia Tenggara 

2) Penemuan kasus baru kejadian filariasis mengalami peningkatan tiap 

tahun dari tahun 2013 – 2016 di Provinsi Jawa Tengah. 

3) Target prevalensi angka mikrofilaria <1% di Jawa Tengah yang belum 

tercapai. 

4) Prevalensi kasus filariasis Kabupaten Brebes menduduki peringkat 

pertama penyumbang kasus di Provinsi Jawa Tengah. 

5) Brebes merupakan salah satu kabupaten endemis filariasis dengan target 

eliminasi filariasis yang belum tuntas. 

6) Penemuan kasus baru filariasis di Kabupaten Brebes meningkat dari 

tahun 2017 ke tahun 2019. 

7) Lahan pertanian bawang merah dan padi yang luas di Kabupaten Brebes 

yang mana merupakan termasuk breeding place dan resting places 

vektor. 

8) Faktor lingkungan fisik, biologi dan sosioekonomi merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi penyebaran filariasis. 

9) Dampak filariasis berupa cacat permanen menurunkan angka 

produktivitas kerja individu, keluarga dan masyarakat serta 

menimbulkan stigma sosial di masyarakat, serta gangguan psikologis 

depresi 
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1.3. Cakupan Masalah 

Cakupan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1) Prevalensi kejadian filariasis di Kabupaten Brebes menjadi peringkat 

pertama kabupaten endemis di Jawa Tengah. 

2) Lahan pertanian bawang merah dan padi yang luas di Kabupaten Brebes 

yang merupakan termasuk breeding place dan resting places vektor. 

3) Faktor lingkungan fisik, biologi dan sosioekonomi merupakan salah satu 

faktor yang memengaruhi penyebaran filariasis. 

 

1.4. Rumusan Masalah 

1.4.1. Rumusan masalah umum 

Apa sajakah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kejadian 

filariasis di Kabupaten Brebes? 

1.4.2. Rumusan masalah khusus 

1) Apakah faktor resting places berpengaruh terhadap kejadian filariasis 

di Kabupaten Brebes? 

2) Apakah faktor breeding places berpengaruh terhadap kejadian 

filariasis di Kabupaten Brebes? 

3) Apakah faktor jenis dinding rumah berpengaruh terhadap kejadian 

filariasis di Kabupaten Brebes? 

4) Apakah faktor pemasangan kawat kasa berpengaruh terhadap kejadian 

filariasis di Kabupaten Brebes? 

5) Apakah faktor keberadaan hewan ternak berpengaruh terhadap 
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kejadian filariasis di Kabupaten Brebes? 

6) Apakah faktor pengetahuan berpengaruh terhadap kejadian filariasis di 

Kabupaten Brebes? 

7) Apakah faktor pendidikan berpengaruh terhadap kejadian filariasis di 

Kabupaten Brebes? 

8) Apakah faktor pekerjaan berpengaruh terhadap kejadian filariasis di 

Kabupaten Brebes? 

9) Apakah faktor perilaku berpengaruh terhadap kejadian filariasis di 

Kabupaten Brebes? 

10) Apakah faktor status ekonomi berpengaruh terhadap kejadian filariasis 

di Kabupaten Brebes? 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

1.5.1. Tujuan Umum 

Menganalis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kejadian 

filariasis di Kabupaten Brebes. 

1.5.2. Tujuan Khusus 

1) Menganalisis pengaruh faktor resting places dengan kejadian filariasis 

di Kabupaten Brebes. 

2) Menganalisis pengaruh faktor breeding place dengan kejadian 

filariasis di Kabupaten Brebes. 

3) Menganalisis pengaruh faktor jenis dinding rumah dengan kejadian 

filariasis di Kabupaten Brebes. 
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4) Menganalisis pengaruh faktor pemasangan kawat kasa dengan 

kejadian filariasis di Kabupaten Brebes. 

5) Menganalisis pengaruh faktor keberadaan ternak dengan kejadian 

filariasis di Kabupaten Brebes. 

6) Menganalisis pengaruh faktor pengetahuan dengan kejadian filariasis 

di Kabupaten Brebes. 

7) Menganalisis pengaruh faktor pendidikan dengan kejadian filariasis di 

Kabupaten Brebes. 

8) Menganalisis pengaruh faktor pekerjaan dengan kejadian filariasis di 

Kabupaten Brebes. 

9) Menganalisis pengaruh faktor perilaku dengan kejadian filariasis di 

Kabupaten Brebes. 

10) Menganalisis pengaruh faktor status ekonomi dengan kejadian 

filariasis di Kabupaten Brebes. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

1.6.1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi atau masukan bagi ilmu kesehatan khususnya kesehatan 

masyarakat terkait dengan faktor lingkungan fisik, biologi dan 

sosioekonomi terhadap kejadian filariasis dan dapat dijadikan sebagai 

salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan 

pelaksanaan program pencegahan serta pemberantasan filariasis yang ada 
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di Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. 

1.6.2. Manfaat Praktis 

1) Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat 

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan pustaka untuk 

penelitian selanjutnya dalam bidang kesehatan masyarakat khususnya 

terkait kejadian filariasis dan dampaknya, faktor lingkungan fisik, 

biologi dan sosioekonomi yang menjadi pengaruh terhadap kejadian 

filariasis. 

2) Institusi Pendidikan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

pengembangan kajian terutama di bidang epidemiologi manajerial dan 

ilmu kebijakan kesehatan. 

3) Unit Pelayanan Kesehatan 

Hasil studi evaluasi pada penelitian ini dapat digunakan 

sebagai acuan dalam menyusun perencanaan dan strategi dalam 

pemberantasan kasus filariasis serta mengembangkan kajian mengenai 

manajemen pelayanan kasus filariasis yang ditemukan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Kajian Pustaka 

2.1.1. Filariasis 

2.1.1.1. Pengertian 

Filariasis (penyakit kaki gajah) ialah penyakit menular 

menahun yang disebabkan oleh cacing filaria dan ditularkan oleh 

berbagai jenis nyamuk. Cacing tersebut hidup di kelenjar dan saluran 

getah bening sehingga menyebabkan kerusakan pada sistem limfatik 

yang dapat menimbulkan gejala akut berupa peradangan kelenjar dan 

saluran getah bening (adenolimfangitis) terutama di daerah pangkal paha 

dan ketiak tetapi dapat pula di daerah lain. Peradangan ini disertai 

demam yang timbul berulang kali dan dapat berlanjut menjadi abses 

yang dapat pecah dan menimbulkan jaringan parut (Rais Yunarko, 

2016). 

2.1.1.2. Etiologi Filariasis 

Cacing yang dapat menyebabkan filariasis terdiri dari 3 spesies 

cacing filaria yaitu: Wuchereria bancrofi, Brugaria malayi, dan Brugaria 

timori. Cacing ini menyerupai benang dan hidup didalam tubuh manusia 

terutama dalam kelenjar getah bening dan darah. Cacing dapat hidup 

dalam kelenjar getah bening manusia selama 4 – 6 tahun dan dalam 

tubuh manusia cacing dewas betina menghasilkan jutaan larva cacing 
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(disebut microfilaria) (Coutts et al., 2017). 

Cacing filaria memiliki lebih dari 200 spesies dan hanya ada 

beberapa yang terdapat pada manusia.Spesies filaria yang paling sering 

menyerang atau menginfeksi manusia adalah Wuchereria bancrofi, 

Brugaria timori (di Indonesia), dan Onchocerca volvulus.Cacing dewasa 

hidup dalam sistem limfatik, subkutan dan jaringan ikat dalam.Cacing 

betina mengeluarkan mikrofilaria (prelarva) yang masih mempunyai 

selaput telur (sarung) atau selaput terlepas (tidak bersarung). 

Mikrofilaria ini sangat aktif, bentuknya seperti benang dan ditemukan 

dalam darah perifer atau jaringan kulit (Roziyah, 2015). 

Menurut Fatie et al. dan Sapada et al., anak cacing 

(microfilaria) muncul di peredaran darah enam bulan sampai satu tahun 

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

bancrofi, microfilaria berukuran 250-300 mikron, sedangkan pada 

Brugaria Malayi dan Brugaria Timori, microfilaria berukuran 177-230 

mikron (Fatie et al., 2016; Sapada et al., 2014). 

2.1.1.3. Gejala dan Tanda Filariasis 

Penderita filariasis bisa tidak menunjukkan gejala klinis 

(asimtomatis), hal ini disebabkan oleh kadar microfilaria yang terlalu 

sedikit dan tidak terdeteksi oleh pemeriksaan laboratorium atau memang 

karena tidak terdapat mikrofilaria dalam darah. Apabila menimbulkan 

gejala, maka yang sering ditemukan adalah gejala akibat manifestasi 

perjalanan kronik penyakit. Gejala penyakit pada tahap awal (fase akut) 
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bersifat tidak khas seperti demam selama 3-4 hari yang dapat hilang 

tanpa diobati, demam berulang lagi selama 1-2 bulan kemudian, atau 

gejala lebih sering timbul bila pasien bekerja terlalu berat. Dapat timbul 

benjolan dan terasa nyeri pada lipat paha atau ketiak dengan tidak ada 

luka di badan.Dapat terasa garis seperti urat dan berwarna merah, serta 

terasa sakit dari benjolan menuju ke arah ujung kaki atau tangan.Gejala 

terjadi berbulan-bulan sampai bertahun-tahun, mulai dari yang ringan 

sampai yang berat. 

Gejala dan Tanda Klinis Akut 

1) Demam berulang-ulang selama 3-5 hari. Demam dapat hilang bila 

istirahat dan timbul kembali saat bekerja berat bertahun-tahun, mulai 

dari yang ringan sampai yang berat. 

2) Pembengkakan kelenjar getah bening (tanpa ada luka) di daerah 

lipatan paha, ketiak (limfadenitis) yang tampak kemerahan, panas 

dan sakit. 

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

yang menjalar dari pangkal kearah ujung kaki atau lengan. 

4) Abses filarial terjadi akibat seringnya pembengkakan kelenjar getah 

bening, dapat pecah dan mengeluarkan nanah serta darah. 

5) Pembesaran tungkai, lengan, buah dada, kantong buah zakar yang 

terlihat agak kemerahan dan terasa panas (limfadema dini). 
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Gejala dan Tanda Klinis Kronis 

1) Limfedema 

Pada infeksi W. brancofti terjadi pembengkakan seluruh kaki, 

seluruh lengan, skrotum, penis, vulva, vagina, dan payudara, 

sedangkan pada infeksi Brugia, terjadi pembengkakan kaki di bawah 

lutut, lengan di bawah siku dimana siku dan lutut masih normal. 

Namun beberapa kasus di Amerika Serikat ditemukan bahwa 

limfadenopati kronis di kepala dan leher adalah gejala paling umum 

dari filariasis limfatik domestik (Simmonds, Mansour, & Dagher, 

2018). 

2) Lymph Scrotum 

Adalah pelebaran saluran limfe superfisial pada kulit 

skrotum, kadang-kadang pada kulit penis, sehingga saluran limfe 

tersebut mudah pecah dan cairan limfe mengalir keluar dan 

membasahi pakaian.Ditemukan juga lepuh (vesicles) besar dan kecil 

pada kulit, yang dapat pecah dan membasahi pakaian, hal ini 

mempunyai risiko tinggi terjadinya infeksi ulang oleh bakteri dan 

jamur, serangan akut berulang dan dapat berkembang menjadi 

limfedema skrotum.Ukuran skrotum dapat kadang-kadang normal 

kadang-kadang membesar. 

3) Kiluria 

Kiluria adalah kebocoran atau pecahnya saluran limfe dan 

pembuluh darah di ginjal (pelvis renal) oleh cacing filaria dewasa 
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spesies W. brancofti, sehingga cairan limfe dan darah masuk ke 

dalam saluran kemih. 

Gejala yang timbul adalah: 

(1) Air kencing seperti susu, karena air kencing banyak 

mengandung lemak dan kadang-kadang disertai darah 

(haematuria). 

(2) Sukar kencing 

(3) Kelelahan tubuh 

(4) Kehilangan berat badan. 

4) Hidrokel 

Hidrokel adalah pembengkakan kantung skrotum karena 

terkumpulnya cairan limfe di dalam tunica vaginalis testis. Hidrokel 

dapat terjadi pada satu atau dua kantung skrotum, dengan gambaran 

klinis dan epidemiologis sebagai berikut:  

(1) Ukuran skrotum kadang-kadang normal tetapi kadang-kadang 

sangat besar sekali, sehingga penis tertarik dan tersembunyi . 

(2) Kulit pada skrotum normal, lunak dan halus. 

(3) Akumulasi cairan limfe disertai dengan komplikasi, yaitu 

Chyle (Chylocele), darah (haematocele) atau nanah (pyocele). 

Uji transiluminasi dapat digunakan untuk membedakan 

hidrokel dengan komplikasi dan hidrokel tanpa komplikasi. Uji 

transiluminasi ini dapat dikerjakan oleh dokter Puskesmas yang 

sudah dilatih. 
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(4) Hidrokel banyak ditemukan di daerah endemis W. bancrofti 

dan dapat digunakan sebagai indikator adanya infeksi W. 

bancrofti(Nur Nasry Noor, 2014; Setiyaningsih, Trapsilowati, 

Mujiyono, & Lasmiati, 2019).  

2.1.1.4. Diagnosis 

Filariasis dapat ditegakkan secara klinis, yaitu bila seseorang 

pasien  filariasis menunjukkan tanda-tanda dan gejala akut ataupun 

kronis, selain itu dilakukan pemeriksaan darah jari yang dilakukan mulai 

pukul 20.00 malam waktu setempat. Pemeriksaan darah ini cukup sulit 

karena mikrofilaria muncul pada malam hari selama beberapa jam saja 

(noctunal periodicity). Seseorang dinyatakan sebagai penderita filariasis, 

apabila dalam sediaan darah tebal ditemukan microfilaria. 

2.1.1.4.1. Diagnosis filariasis bancrofti 

Pada fase awal perjalanan penyakit, penderita mengalami 

limfangitis akut dengan gejala saluran limfe yang dapat diraba, 

bengkak dan berwarna merah, serta terasa nyeri.Untuk menentukan 

diagnosis pasti filariasis bancrofti, dilakukan pemeriksaan darah (tetes 

tebal) untuk menemukan mikrofilaria yang khas bentuknya di dalam 

darah tepi.pemeriksaan darah menunjukkan eosinofillia antara 5%-

15%. 

Untuk membantu menegakkan diagnosis filariasis dapat 

dilakukan pemeriksaan imunologik, misalnya Uji Fiksasi Komplemen, 

Uji Hemaglutinasi tak langsung, atau pemeriksaan Imunofluoresensi 



20 

 

 

tak langsung. 

2.1.1.4.2. Diagnosis filariasis Brugariasis 

Menurut Chesnais et al. (2014), untuk menegakkan diagnosis 

pasti harus diperiksa darah tepi untuk menemukan mikrofilaria yang 

khas bentuknya. Berdasarkan Lambdin BH et al., pemeriksaan 

imunologik yang dilakukan terutama bertujuan untuk meningkatkan 

kepekaan dalam menentukan diagnosis dini filariasis malayi (Chesnais 

et al., 2014; Lambdin et al., 2015). 

2.1.2. Vektor  

2.1.2.1. Jenis vektor 

Nyamuk Anophelini dan non Anophelini dapat berperan 

sebagai vektor limfatik pada manusia dan binatang.Secara umum, 

nyamuk yang menjadi vektor dari filariasis memiliki kapasitas terbang 

yang berbeda-beda setiap spesiesnya. Faktor-faktor yang dapat 

berpengaruh antara lain adalah suhu, kelembaban, dan pencahayaan. 

Selain itu, ada juga zona penghalang yang dapat mengurangi kapasitas 

terbang dari nyamuk (Verdonschot & Besse-Lototskaya, 2014). Di 

Indonesia ada 23 spesies nyamuk yang diketahui bertindak sebagai 

vektor yaitu dari genus Mansonia, Culex, Anopheles, Aedes, 

Armigeres.Oleh karena itu filariasis menular sangat cepat. Dijelaskan 

bahwa vektor filariasis sebagai berikut: 

2.1.2.1.1. Nyamuk Aedes Aegypti dan Aedes Albopictus 

Nyamuk ini aktif pada pagi hari hingga siang, penularan 
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penyakit dilakukan oleh nyamuk betina, karena hanya nyamuk betina 

yang menghisap darah untuk mendapatkan asupan protein yang 

diperlukan untuk produksi telur.Nyamuk jantan tidak membutuhkan 

darah karena sudah mendapatkan energi dari tumbuhan.Nyamuk ini 

suka berada di area yang gelap dan benda berwarna hitam ataupun 

merah. Nyamuk ini pada umumnya berada di lingkungan perumahan 

yang terdapat banyak genangan air dan ada juga yang berada di daerah 

hutan (A. albopictus) (Astuti, Ipa, Wahono, & Riandi, 2012). 

Penularan filariasis melalui vektor Aedes aegypti dapat terjadi selama 

sepanjang tahun. Kesimpulan ini didapatkan setelah dilakukan 

penelitian tentang produkstivitas pada Aedes aegypti yang tinggi di 

musim penghujan maupuan musim kemarau (Lambdin et al., 2015). 

2.1.2.1.2. Nyamuk Anopheles 

Nyamuk ini suka menggigit dalam posisi menungging atau 

posisi badan, mulut yang dibenamkan kemanusia dalam keadaan 

segaris. Nyamuk ini berwarna hitamdan terdapat belang putih pada 

seluruh tubuh, berkembangbiak di tempat penampungan air dan 

barang-barang yang memungkinkan air tergenang seperti bak mandi, 

drum, vas bunga, dan ban bekas. Nyamuk ini tidak dapat 

berkembangbiak diselokan, atau kolam yang airnya langsung 

berhubungan dengan tanah, air mengalir yang ditumbuhi tanaman dan 

nyamuk ini biasanya menggigit pada siang atau sore hari, akan tetapi 

untuk menularkan penyakit filaria nyamuk ini menggigit pada malam 
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hari (Edyansyah & Widjaja, 2012). Di Papua Nugini, penemuan 

nyamuk Anopheles ditemukan sebagai vektor utama dalam penularan 

filariasis. Spesies terbanyak yaitu pada nyamuk An. hinesorum 

(Erickson et al., 2020). 

2.1.2.1.3. Nyamuk Culex 

Nyamuk Culex Sp. adalah vektor utama penularan filariasis. 

Penularan penyakit filariasis sangat dipengaruhi oleh bagaimana 

kondisi kekebalan tubuh, berapa kali nyamuk menggigit dan berapa 

lama nyamuk yang mengandung cacing filaria hidup. Jika kondisi 

kekebalan tubuh tinggi, maka sangat membantu dalam membunuh 

cacing filaria di dalam tubuh. Untuk terkena Penyakit filariasis, paling 

tidak mengalami gigitan nyamuk sebanyak 1000 gigitan. Selain itu, 

waktu yang dibutuhkan Cacing filaria untuk berkembang di dalam 

tubuh nyamuk adalah selama 10 hari. Dengan demikian, jika nyamuk 

tidak bisa hidup selama itu maka cacing filaria akan mati juga. Di 

samping itu, menurut Astuti et al. nyamuk culex biasanya berkembang 

biak di daerah sekitar kandang ternak babi, sapi, air tanah, rawa-rawa 

dan sekitar sawah atau parit. Nyamuk culex fatigan ini dapat 

menyebarkan cacing yang berjenis Wuchereria bancrifti, dan nyamuk 

ini sering dijumpai di rumah-rumah (Astuti et al., 2012). 

2.1.2.1.4. Nyamuk Mansonia 

Nyamuk Mansonia ini biasanya berada disekitar tanaman air, 

yaitu seperti enceng gondok dan cacing yang disebarkan berjenis 
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Brugia malayi Spesies Anopheles, Culex, dan Aedes telah dilaporkan 

menjadi vektor filariasis bancrofti di perkotaan dan pedesaan. Vektor 

utama filariasis di perkotaan adalah Culex quinguefasciatus, sedangkan 

di pedesaan filariasis bancrofti dapat ditularkan oleh berbagai spesies 

Anopheles seperti An.anconitus, An.bancrofti, An.farauti, 

An.punctulatus, dan An.subpictus, atau dapat pula ditularkan oleh 

nyamuk Aedeskochi, Cx.bitaeniorrhynchus, Cx.annulirostris dan 

Armigeres obsturbans. Vektorutama Filariasis malayi adalah 

Anopheles, Mansonia dan Coquilettidia (Edyansyah & Widjaja, 2012). 

Nyamuk Mansonia menjadi salah satu vektor utama filariasis di daerah 

endemis Kabupaten Kapuas. Hal ini dapat disebabkan karena adanya 

iklim yang sesuai untuk pertahanan nyamuk Mansonia (Ridha, 

Juhairiyah, & Fakhrizal, 2018). 

2.1.2.2. Kepadatan Nyamuk 

Survey nyamuk dengan kegiatan tangkap nyamuk dilakukan 

pada sasaran sampel rumah penduduk baik di dalam maupun di luar 

rumah. Terdapat dua macam jenis penangkapan nyamuk berdasarkan 

kebiasaaan nyamuk, yaitu: 

1) Landing collection, yaitu penangkapan nyamuk yang hinggap, 

dilakukan selama 20 menit untuk setiap rumah. 

2) Resting collection, yaitu penangkapan nyamuk yang istirahat, 

dilakukan selama 5 menit pada setiap rumah. 

Penangkapan nyamuk dilakukan pada masa aktif nyamuk 
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mencari inang atau mengisap darah, misalnya pada jenis nyamuk Aedes, 

dilakukan pada pukul 08.00 – 11.00 WIB.Sedangkan jika sasaran 

penangkapan nyamuk adalah Anopheles, maka beberapa pertimbangan 

terkait bionomik Anopheles harus kita jadikan sebagai dasar penentuan 

waktu dan sasaran. 

Penangkapan nyamuk dewasa dilakukan oleh dua orang 

kolektor, masing-masing satu orang melakukan penangkapan nyamuk di 

dalam dan satu orang lagi di luar rumah.Setiap kolektor berperan sebagai 

umpan dan sekaligus penangkap. Setiap kolektor duduk dalam suatu 

ruangan yang ditentukan (dalam rumah) atau di halaman rumah (luar 

rumah).Sementara prosedur penangkap (umpan badan) diantaranya 

dengan menggulung ujung celana sampai ke lutut, tidak beralas kaki, 

dan tidak makan, tidak menggunakan parfum atau repellent, tidak makan 

minum atau merokok. Ketika terdapat nyamuk maka ketika nyamuk 

hinggap sebelum menggigit (landing), nyamuk ditangkap dengan 

menggunakan aspirator, kemudian ditempatkan dalam paper cup. 

Sementara prosedur penangkapan nyamuk istirahat (resting place) 

dilakukan menggunakan aspirator selama lima menit pada nyamuk yang 

hinggap dalam rumah, seperti pada dinding, gantungan baju, dan lain 

sebagainya. Sedangkan pada lokasi luar rumah antara lain pada tempat-

tempat seperti pada tanaman, pagar, sekitar ternak, dan lain sebagainya. 

Kemudian dilakukan pembiusan pada nyamuk yang tertangkap 

menggunakan khlorofom untuk kemudian dilakukan pinning dan proses 
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identifikasi. 

Jika kita simpulkan beberapa penjelasan diatas maka prosedur 

tangkap nyamuk secara ringkas dapat kita tulisakan sebagai berikut: 

1) Beberapa Bahan yang digunakan pada kegiatan survey nyamuk 

antara lain: Paper cup, Kertas Label, Alat tulis, dan Khlorofom. 

Sedangkan alat yang digunakan berupa Aspirator. 

2) Prosedur Kerja 

(1) Menentukan wilayah yang akan disurvey 

(2) Menyiapkan alat dan bahan yang akan di gunakan untuk 

(3) Pemasangan umpan badan 

(4) Melakukan penangkapan nyamuk dengan aspirator antara 

lainpada feeding place dan resting place baik di dalam maupun 

diluar rumah. 

(5) Nyamuk yang tertangkap dimasukkan ke dalam papercup, 

kemudian diberi label dengan informasi tentang lokasi, jam, 

tanggal dan namakolektor. 

(6) Survey dilakukan selama 6 jam, dengan waktu optimalnya 40 

menit setiap jamnya. 

(7) Pencatatan hasil. 

(8) Menyusun laporan hasil survey. 

2.1.2.3. Ciri-ciri Nyamuk Vektor Filariasis 

Pada stadium dewasa nyamuk Non Anopheles (Culini) betina, 

palpiyalebih pendek daripada probosisnya, sedangkan nyamuk culini 
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jantan, palpinyamelebihi panjang probosisnya.Sisik sayapnya ada yang 

lebar dan asimetris (Mansonia) dan ada pula yang sempit dan panjang 

(Aedes, Culex). Kadang-kadangsisik sayap membentuk kelompok sisik 

yang sewarna sehingga tampak sisik sayap membentuk bercak-bercak 

pada sayap berwarna putih dan kuning atau putih dan coklat, juga putih 

dan hitam (speckled). Ujung abdomen Aedes lancip, sedangkan ujung 

abdomen Mansonia seperti tumpul dan terpancung.Cx.Quinguefasciatus 

memiliki probosis dan palpi berwarna gelap, probosis tanpa gelang 

pucat, sisik-sisik pada vertex pucat, dan umumnya sisik-sisik yang 

berdiri gelap. Mesepimeron bagian tengah dan sternopleuron ada sisik 

putih tiap segmen abdomen (tergit), bagian pangkal ada sisik putih 

tersusun membentuk busur mesonotum bagian tengah terdapat rambut 

pemisah yang jelas (Juhairiyah, Hidayat, Hairani, Fakhrizal, & 

Setyaningtyas, 2018). 

2.1.2.4. Perilaku Menghisap Darah 

Perilaku menghisap darah pada nyamuk betina dikarena 

kebutuhan protein untuk memproduksi telur, khususnya darah. Beberapa 

spesies dapat menghasilkan sejumlah telur menggunakan persediaan 

nutrisi yang dibawa dari tahap larva, namun setelah itu mereka 

membutuhkan darah dari host hewan untuk memproduksi sejumlah telur 

lainnya. Nyamuk betina dapat bertahan hidup pada tumbuhan bergula, 

tapi sebagian besar spesies penting seperti pestatau vektor penyakit 

mencari darah sesaat setelah kawin atau saat berumur 2 atau 3 hari. 
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Sumber darah yang diminati bervariasi diantara spesies dan situasi 

nyamuk tertarik pada host berdasarkan faktor yang berbeda. Karbon 

dioksida yang dikeluarkan hewan atau napas manusia digunakan 

nyamuk untuk menemukan host mereka. Berbeda dari nyamuk 

Anophelini, nyamuk Non Anophelini (Culini) ada yang memiliki 

kebiasaan menghisap darah hospes pada malam saja (Culex), ada yang 

penghisapan darahnya dilakukan pada siang dan malam hari (Mansonia) 

dan ada juga yang hanya pada siang hari (Aedes). Jarak terbang Culini 

biasanya pendek, mencapai jarak terbang rata-rata beberapa puluh meter 

saja. 

Nyamuk Cx.quinquefasciatus betina menghisap darah manusia 

dan hewan sepanjang malam dari sore hingga pagi hari, baik di dalam 

rumah maupun luar rumah. Jarak terbang nyamuk mencapai 6 km, 

biasanya sekitar 1,5 km. Jumlah populasi nyamuk pada musim kemarau 

lebih banyak daripada musim hujan, karena pada musim hujan larva 

nyamuk yang terdapat di selokan-selokan sekitar rumah hanyut terbawa 

air (Zulkoni, 2011). 

2.1.2.5. Siklus Hidup Nyamuk 

Siklus hidup nyamuk berawal dari peletakkan telur oleh 

nyamuk betina. Dari telur muncul fase kehidupan air yang masih belum 

matang disebut larva (jamak larvae), yang berkembang melalui empat 

tahap, kemudian bertambah ukuran hingga mencapai tahap akhir yang 

tidak membutuhkan asupan makanan yaitu pupa (jamak pupae). Di 
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dalam kulit pupa nyamuk dewasa membentuk diri sebagai betina atau 

jantan, dan tahap nyamuk dewasa muncul dari pecahan di bagian 

belakang kulit pupa.  Nyamuk dewasa makan, kawin, dan nyamuk betina 

memproduksi telur untuk melengkapi siklus dan memulai generasi baru. 

Mereka sangat bergantung pada iklim dan dari kondisi lingkungan lokal, 

terutama suhu dan curah hujan (Fatie et al., 2016). 

2.1.3. Faktor Resiko Filariasis 

2.1.3.1. Faktor Lingkungan  

Lingkungan sangat berpengaruh terhadap distribusi kasus 

filariasis dan mata rantai penularannya. Biasanya daerah endemis 

B.malayi adalah daerah dengan hutan rawa, sepanjang sungai atau badan 

air lain yang ditumbuhi tanaman air. Daerah endemis W. bancrofti tipe 

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

penduduknya dan banyak genangan air kotor sebagai habitat dari vektor 

yaitu nyamuk Cx. quinquefasciatus. Sedangkan daerah endemis W. 

bancrofti tipe pedesaan (rural) secara umum lingkungannya sama 

dengan daerah endemis B.malayi. Lingkungan dapat menjadi tempat 

perindukan nyamuk. 

Secara umum lingkungan dapat dibedakan menjadi lingkungan 

fisik, lingkungan biologik dan lingkungan sosial, ekonomi dan budaya 

(Edirisinghe, 2017). Selain itu, faktor lingkungan geografis dapat ikut 

berpengaruh kepada penularan filariasis (Lau et al., 2014; Palaniyandi et 

al., 2017). Dalam penelitiannya, M’bondoukwé (2018) menemukan 
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bahwa filariasis ditemukan terutama di daerah pedesaan (M’bondoukwé 

et al., 2018). Sedangkan di benua Eropa, ditemukan bahwa vektor positif 

cacing filarial berasal dari daerah dataran yang mengalami banjir di 

pinggiran perkotaan (Čabanová et al., 2018). Di samping itu, menurut 

Cano (2014) filariasis lebih banyak ditemukan di daerah Afrika Barat, 

Asia Selatan, Asia Tenggara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan 

(Cano et al., 2014). 

Lingkungan dapat menjadi tempat perindukan nyamuk, dimana 

Kabupaten Brebes merupakan lingkungan pedesaan dan berdampingan 

dengan lahan perkebunan bawang (Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, 

2018). 

2.1.3.1.1. Lingkungan Fisik 

Lingkungan fisik mencakup antara lain keadaan iklim, 

keadaan geografis, struktur geologi, suhu, kelembaban dan 

sebagainya.Lingkungan fisik erat kaitannya dengan kehidupan vektor, 

sehingga berpengaruh terhadap munculnya sumber-sumber penularan 

filariasis.Lingkungan fisik dapat menciptakan tempat-tempat 

perindukan dan beristirahatnya nyamuk. Lingkungan dengan 

tumbuhan air di rawa-rawa dan adanya hospes reservoir (kera, lutung 

dan kucing) berpengaruh terhadap penyebaran B.malayi sub periodik 

nokturna dan non periodik. 
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2.1.3.1.1.1. Suhu Udara 

Suhu udara berpengaruh terhadap pertumbuhan, masa 

hidup serta keberadaan nyamuk. Menurut Chwatt (1980), suhu udara 

yang optimum bagi kehidupan nyamuk berkisar antara 25-30°C. 

2.1.3.1.1.2. Kelembaban Udara 

Kelembaban berpengaruh terhadap pertumbuhan, masa 

hidup serta keberadaan nyamuk. Kelembaban yang rendah akan 

memperpendek umur nyamuk. Kelembaban mempengaruhi 

kecepatan berkembang biak, kebiasaan menggigit, istirahat, dan lain-

lain dari nyamuk. Tingkat kelembaban 60% merupakan batas paling 

rendah untuk memungkinkan hidupnya nyamuk. Pada kelembaban 

yang tinggi nyamuk menjadi lebih aktif dan lebih sering menggigit, 

sehingga meningkatkan penularan (Zen, 2015). 

2.1.3.1.1.3. Hujan 

Menurut Handayani, Kusmintarsih & Riwidiharso (2017) 

hujan berhubungan dengan perkembangan larva nyamuk menjadi 

bentuk dewasa. Besar kecilnya pengaruh tergantung pada jenis 

hujan, derasnya hujan, jumlah hari hujan jenis vektor dan jenis 

tempat perkembangbiakan (breeding place) (Handayani, 

Kusmintarsih, & Riwidiharso, 2017). 

2.1.3.1.1.4. Sinar matahari 

Sinar matahari memberikan pengaruh yang berbeda-beda 

pada spesies nyamuk. Nyamuk An.aconitus lebih menyukai tempat 
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untuk berkembang biak dalam air yang ada sinar matahari dan 

adanya peneduh. Spesies lain tidak menyukai air dengan sinar 

matahari yang cukup tetapi lebih menyukai tempat yang rindang, 

Pengaruh sinar matahari terhadap pertumbuhan larva nyamuk 

berbeda-beda. An.sundaicus lebih suka tempat yang teduh, An. 

hyrcanus spp dan An. punctulatus spp lebih menyukai tempat yang 

terbuka, dan An. barbirostris dapat hidup baik di tempat teduh 

maupun yang terang. 

2.1.3.1.1.5. Angin 

Kecepatan angin pada saat matahari terbit dan terbenam 

yang merupakan saat terbangnya nyamuk ke dalam atau keluar 

rumah, adalah salah satu faktor yang ikut menentukan jumlah kontak 

antara manusia dengan nyamuk.Jarak terbang nyamuk (flight range) 

dapat diperpendek atau diperpanjang tergantung kepada arah 

angin.Jarak terbang nyamuk Anopheles adalah terbatas biasanya 

tidak lebih dari 2-3 km dari tempat perindukannya. Bila ada angin 

yang kuat nyamuk Anopheles bisa terbawa sampai 30 km. 

Laboratorium mampu bertelur dan berkembang biak sampai menjadi 

nyamuk dewasa di air tawar seperti nyamuk Anopheles lainnya 

(Handayani et al., 2017). 

2.1.3.1.1.6. Arus air 

An.barbirostris menyukai perindukan yang airnya 

statis/mengalir lambat, sedangkan An. minimus menyukai aliran air 
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yang deras dan An. letifer menyukai air tergenang. An. Maculatus 

berkembang biak pada genangan air di pinggir sungai dengan aliran 

lambat atau berhenti. Beberapa spesies mampu untuk berkembang 

biak di air tawar dan air asin seperti dilaporkan di Kecamatan 

Tanjung Bunga, Flores Timur, NTT bahwa An. subpictus air payau 

ternyata di laboratorium mampu bertelur dan berkembang biak 

sampai menjadi nyamuk dewasa di air tawar seperti nyamuk 

Anopheles lainnya. 

2.1.3.1.1.7. Resting Places (Tempat istirahat nyamuk) 

Tempat istirahat nyamuk berpengaruh terhadap distribusi 

kasus filariasis. Setelah mengkonsumsi darah, nyamuk betina 

mencari tempat untuk beristirahat yang tidak bisa diganggu, disaat 

terjadi proses tersebut mengubah darah menjadi telur. Nyamuk 

beristirahat di daerah vegetasi yang padat, di lubang-lubang pohon, 

tempat tinggal hewan dan bebatuan. Biasanya memakan waktu 2 

sampai 4 hari agar telur dapat berkembang secara utuh. Saat telur 

matang, nyamuk betina terbang dari tempat peristirahatan dan pada 

malam hari mencari habitat larva yang sesuai untuk meletakkan 

telur. Tempat istirahat Cx.quinquefasciatus betina biasa beristirahat 

di dalam rumah, seperti di kolong tempat tidur, baju-baju yang 

menggantung, dan tempat gelap dan kotor. 

Komposisi nyamuk yang berada di rumah penderita 

filariasis terbukti mengandung cacing filaria. Sedangkan, pada rumah 
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non-penderita filariasis tidak terdapat nyamuk yang positif filaria. 

Selain itu, keberadaan resting places juga memiliki hubungan 

dengan kejadian filariasis (Windiastuti et al., 2013). Menurut 

Purnama (2017) dalam penelitiannya juga telah menemukan bahwa 

resting places memiliki hubungan dan berpengaruh pada kejadian 

filariasis di Ketapang, Kalimantan Barat (Purnama et al., 2017). 

2.1.3.1.1.8. Keberadaan Dinding 

Keadaan rumah, khususnya dinding rumah berhubungan 

dengan kegiatan penyemprotan rumah (indoor residual spraying) 

karena insektisida yang disemprotkan ke dinding akan menyerap ke 

dinding rumah sehingga saat nyamuk hinggap akan mati akibat 

kontak dengan insektisida tersebut. Dinding rumah yang terbuat dari 

kayu memungkinkan lebih banyak lagi lubang untuk masuknya 

nyamuk (Chesnais et al., 2014). Dinding kayu lebih berisiko karena 

terdapat banyak celah yang mana dapat digunakan sebagai jalan 

masuk oleh nyamuk. Hal ini sudah dibuktikan bahwa ada hubungan 

antara celah di dinding dengan kejadian filariasis (Komaria, Faisya, 

& Sunarsih, 2016). Maka dapat disimpulkan bahwa kondisi dinding 

rumah secara signifikan berhubungan dengan kejadian filariasis 

(Nurhayati, Saleh, & Trisnawati, 2013). 

2.1.3.1.1.9. Pemasangan Kawat Kasa 

Pemasangan kawat kasa pada ventilasi akan menyebabkan 

semakin kecilnya kontak nyamuk yang berada di luar rumah dengan 
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penghuni rumah, dimana nyamuk tidak dapat masuk ke dalam 

rumah. Menurut penelitian Sapada et al. penggunaan kasa pada 

ventilasi dapat mengurangi kontak antara nyamuk Anopheles dan  

manusia (Sapada et al., 2014). Selain itu, dengan melakukan 

penutupan ventilasi menggunakan kasa berpengaruh terhadap 

kejadian filariasis (Ferlianti et al., 2018). 

2.1.3.1.2. Lingkungan Biologi 

Lingkungan biologi dapat menjadi faktor pendukung 

terjadinya penularan filariasis. Contoh lingkungan biologi adalah 

adanya tanaman air, genangan air, rawa-rawa, dan semak-semak 

sebagai tempat pertumbuhan nyamuk Mansonia spp. Tumbuhan bakau, 

lumut, ganggang dan berbagai tumbuhan lain dapat mempengaruhi 

kehidupan larva karena ia dapat menghalangi sinar matahari atau 

melindungi dari serangan makhluk hidup lainnya. Di samping itu, 

habitat vektor potensial filariasis antara lain adalah drum air, selokan, 

kolam ikan, ban bekas, tambak, dan tempat minum ternak (Fitriyana, 

Sukendra, & Windraswara, 2018). 

Keberadaan beberapa tempat yang digunakan untuk 

pertumbuhan nyamuk dapat pula disebut dengan tempat perindukan 

nyamuk (breeding places). Contoh tempat perindukan vektor filariasis 

antara lain: persawahan, rawa-rawa, tanaman air, dan genangan air. 

Menurut Coutts et al. (2017), biasanya daerah endemis Brugia malayi 

adalah daerah dengan hutan rawa, sepanjang sungai atau badan air lain 
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yang ditumbuhi tanaman air. Sedangkan daerah endemis Wuchereria 

bancrofti tipe perkotaan (urban) adalah daerah-daerah perkotaan yang 

kumuh, padat penduduknya dan banyak genangan air kotor sebagai 

habitat dari vektor nyamuk yaitu nyamuk Culex quinquefasciatus. 

Sedangkan daerah endemis Wuchereria bancrofti tipe pedesaan (rural) 

secara umum kondisi lingkungannya sama dengan daerah endemis 

Brugia malayi (Coutts et al., 2017). Di samping itu, menurut 

Wulandhari (2017) bahwa banyak kejadian filariasis lebih banyak 

ditemukan di wilayah dengan keberadaan semak-semak dan sistem 

pembuangan air limbah (SPAL) terbuka (Wulandhari & Pawenang, 

2017). 

Tempat perkembangbiakan nyamuk adalah genangan 

genangan air, baik air tawar maupun air payau, tergantung dari jenis 

nyamuknya. Air ini tidak boleh tercemar harus selalu berhubungan 

dengan tanah. Berdasarkan ukuran, lamanya air (genangan air tetap 

atau sementara) dan macam tempat air, klasifikasi genangan air 

dibedakan atas genangan air besar dan genangan air kecil (Arry 

Kurniyanti, 2017). Di Kota Pekalongan, telah ditemukan bahwa tempat 

perindukan dari vektor filariasis (nyamuk Culex Sp.) yang paling 

disukai adalah di genangan air yang terdapat dibekas potongan bambu 

(Harviyanto & Windraswara, 2017). Di Sumba Barat Daya, ditemukan 

beberapa tempat potensial untuk perkembangbiakan nyamuk antara 

lain genangan air, mata air, saluran air dan sungai kecil dengan suhu 
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21 – 35°C, pencahayaan 0,22 – 795 lux, pH antara 7,2 – 7,7, salinitas 0 

– 0,01
0
/00 dengan ketinggian tempat 25 – 117 m/dpl. Pada tempat-

tempat perkembangbiakan dengan karakteristik tersebut banyak 

ditemukan spesies nyamuk An. vagus, An. barbitaris, An. annularis, 

Cx. Bitaeniorhynchus, Cx. Quinquefasciatus, dan Ar. Kuchingensis 

(Tallan & Mau, 2016). 

Breeding place atau tempat perindukan/perkembangbiakan 

dari vektor dapat dinilai dari adanya karakteristik tempat, seperti: 

parit/selokan, genangan air, rawa-rawa, tanaman air. Menurut 

Rahanyamtel (2019) keberadaan breeding place ditemukan sebesar 

64,4% di sekitar rumah (Rahanyamtel, Nurjazuli, & Sulistyani, 2019). 

Di samping itu, genangan air merupakan tempat di mana habitat 

breeding place paling dominan (Tallan & Mau, 2016). Namun, ada 

beberapa penelitian yang menemukan bahwa tempat-tempat breeding 

place tidak memiliki hubungan dengan kejadian filariasis (Paiting et 

al., 2012; Sularno et al., 2017; Syuhada et al., 2012). 

Selain dari keberadaan tanaman air, genangan air, rawa-rawa, 

dan semak-semak, terdapat berbagai jenis ikan pemakan larva seperti 

ikan kepala timah (Panchax spp), gambusia, nila, mujair dan lain-lain 

akan mempengaruhi populasi nyamuk di suatu daerah. Selain itu 

adanya ternak besar seperti sapi, kerbau dan babi dapat mengurangi 

jumlah gigitan nyamuk pada manusia, apabila ternak tersebut 

dikandangkan tidak jauh dari rumah, hal ini tergantung pada sifat 
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menggigit nyamuknya (Wu Y, Preston G, 2008). 

Telur Mansonia ditemukan melekat pada permukaan bawah 

daun tumbuhan inang dalam bentuk kelompok yang terdiri dari 10-16 

butir. Telurnya berbentuk lonjong dengan salah satu ujungnya 

meruncing. Lalu, larva dan pupanya melekat pada akar atau batang 

tumbuhan air dengan menggunakan alat kaitnya. Alat kait tersebut, 

kalau pada larva terdapat pada ujung siphon, sedangkan pada pupa 

ditemukan pada terompet. Sehingga, dengan alat kait itu, baik siphon 

maupun terompet dapat berhubungan langsung dengan udara 

(Oksigen) yang ada di jaringan udara tumbuhan air. 

Keberadaan tumbuhan air mutlak diperlukan bagi kehidupan 

nyamuk Mansonia, dan diketahui spesies nyamuk ini merupakan salah 

satu vektor penularan dari penyakit kaki gajah. Adapun tumbuhan air 

yang dijadikan sebagai inang Mansonia sp., antara lain eceng gondok, 

kayambang, dan lainnya. Menurut Rais Yunarko, untuk memberantas 

dan memutuskan penularan penyakit filariasis ini, selain melakukan 

pengobatan pada penderita juga perlu dilakukan pemberantasan vektor 

penyakitnya (Rais Yunarko, 2016). 

Caranya, bisa dengan menggunakan herbisida yang 

mematikan tumbuhan inangnya. Atau bisa juga secara mekanis 

melakukan pembersihan perairan dari tumbuhan air yang dijadikan 

inang oleh nyamuk Mansonia sp, (Coutts et al., 2017; Nurdianto, 

2017). 
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2.1.3.1.3. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Budaya 

Lingkungan sosial, ekonomi dan budaya adalah lingkungan 

yang timbul sebagai akibat adanya interaksi antar manusia, termasuk 

perilaku, adat istiadat, budaya, kebiasaan dan tradisi penduduk. 

Kebiasaan bekerja di kebun pada malam hari atau kebiasaan keluar 

pada malam hari, atau kebiasaan tidur perlu diperhatikan karena 

berkaitan dengan intensitas kontak vektor (bila vektornya menggigit 

pada malam hari). Insiden filariasis pada laki-laki lebih tinggi daripada 

insidens filariasis pada perempuan karena  pada umumnya laki laki 

lebih sering kontak dengan vektor karena pekerjaannya (Glantika, 

Hiswani, & Taufik Ashar, 2013). 

2.1.3.1.3.1. Perilaku. 

Faktor perilaku manusia merupakan hal yang dapat 

mempengaruhi terpajannya manusia dengan suatu penyakit dan 

vektor pembawa penyakit. Ibrahim (2016) menemukan, apabila 

seseorang memiliki perilaku yang baik, maka dapat memiliki pola 

hidup yang sehat. Penelitian yang telah dilakukan di Kabupaten 

Agam, menemukan bahwa perilaku berhubungan dengan kejadian 

filariasis (Ibrahim, 2016). Namun demikian, Pratamawati (2016) 

menemukan bahwa masyarakat yang yang tinggal di daerah endemis 

memiliki perilaku yang baik mengenai penularan filariasis 

(Pratamawati & Alfiah, 2016). Perilaku yang beresikoterhadap 

kejadian Filariasis ini meliputi: 
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2.1.3.1.3.1.1. Kebiasaan keluar rumah pada malam hari 

Kebiasaan seseorang untuk keluar rumah pada malam 

hari saat nyamuk Anopheles aktif menggigit akan meningkatkan 

risiko kejadian filariasis. Faktor tersebut terkait erat dengan spesies 

nyamuk yang ada. Di mana berdasarkan hasil survei vektor yang 

dilakukan bahwa puncak kepadatan nyamuk terjadi pada pukul 

20.00 – 23.00. Di samping itu, daerah endemis filariasis banyak 

ditemukan perilaku masyarakat yang memiliki kebiasaan keluar 

rumah saat malam hari (Khikmah & Pawenang, 2018). 

Menurut hasil penelitian Glantika et al. diketahui bahwa 

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

besar menderita penyakit filariasis dibanding responden yang tidak 

memiliki kebiasaan tersebut (Glantika et al., 2013). Penelitian ini 

sama dengan temuan di Republik Kongo, bahwa melakukan 

aktivitas atau bermalam di semak-semak dapat memengaruhi 

kejadian filariasis 2,01 kali lebih besar (Chesnais et al., 2019). 

Perilaku keluar rumah pada malam hari merupakan salah satu 

faktor risiko dari penularan filariasis. Perilaku dapat berubah 

apabila terdapat rangsangan berupa peningkatan pengetahuan 

melalui program yang telah dibentuk oleh pemerintah. Hal ini 

terbukti bahwa ada perbedaan perilaku keluar rumah di Kota 

Pekalongan antara tahun 2016 – 2017. Hasil temuan ini 

mengindikasikan bahwa program yang diterapkan telah 
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memberikan dampak yang positif (Lestari & Indarjo, 2017). 

2.1.3.1.3.1.2. Pemakaian kelambu 

Pemakaian kelambu sangat efektif dan berguna untuk 

mencegah kontak dengan nyamuk. Jenis kelambu yang digunakan 

pada saat tidur tidak boleh sobek, namun penggunaan kelambu 

tidak akan berarti kalau tidak diikuti dengan pemakaian yang rutin, 

karena pada umumnya aktivitas nyamuk menggigit tertinggi pada 

malam hari. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sularno 

menunjukkan hasil penelitian seseorang yang menggunakan 

kelambu beresiko 2,00 kali lebih besar menderita filariasis 

(Sularno et al., 2017). Di samping itu, penelitian yang dilakukan di 

Republik Kongo oleh Chesnais et al. (2019) menemukan bahwa 

pemakaian kelambu berpengaruh 1,57 kali lebih besar terhadap 

kejadian filariasis (Chesnais et al., 2019). 

Kondisi masyarakat yang ada di Kabupaten Bangka Barat 

masih memiliki risiko besar untuk terpapar nyamuk vektor dari 

filariasis. Diketahui sebanyak 78,7% masyarakat masih memiliki 

kebiasaan untuk keluar rumah di malam hari. Kebiasaan ini 

tentunya sangat berisiko terhadap filariasis, karena nyamuk lebih 

aktif pada malam hari (Suryaningtyas et al., 2018). Dapat 

disimpulkan bahwa, tidak menggunakan kelambu saat tidur dapat 

menjadi salah satu faktor penularan filariasis (Arum 
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Siwiendrayanti, Pawenang, & Indarjo, 2016). 

2.1.3.1.3.1.3. Obat anti nyamuk 

Kegiatan ini hampir seluruhnya dilaksanakan sendiri oleh 

masyarakat seperti berusaha menghindarkan diri dari gigitan 

nyamuk vektor (mengurangi kontak dengan vektor) misalnya 

menggunakan obat nyamuk semprot atau obat nyamuk bakar, 

mengoles kulit dengan obat anti nyamuk, atau dengan cara 

memberantas nyamuk. Sesuai penelitian Garjito seseorang yang 

tidak menggunakan obat anti nyamuk memiliki resiko 13,75 kali 

beresiko menderita filariasis (Garjito et al., 2013). 

2.1.3.1.3.1.4. Perilaku minum obat 

Salah satu praktik pencegahan dan pemutusan mata rantai 

penularan filariasis adalah dengan pemberian obat filariasis 

(POMP) setahun sekali selama lima tahun berturut-turut 

(Munawwaroh & Pawenang, 2016). Program pemberian obat oleh 

pemerintah kepada masyarakat sering kali tidak berhasil.Hal ini 

dapat dikarenakan obat yang telah diberikan tidak diminum.Hamidi 

(2017) menemukan bahwa pengetahuan dan sikap dari kepala 

keluarga memiliki hubungan yang signifikan dengan konsumsi 

obat pencegah filariasis. Apabila pengetahuan dan sikap kepala 

keluarga baik dan mendukung, maka anggota keluarga yang lain 

biasanya akan mengikuti (Hamidi & Asmawati, 2017). 

Konsumsi obat juga memengaruhi kejadian filariasis di 
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Republik Kongo.Dalam penelitian Chesnais et al. (2019), 

ditemukan bahwa orang-orang yang telah menggunakan levamisole 

selama tahun sebelumnya memiliki risiko yang lebih kecil 

terinfeksi filariasis. Selain itu, orang-orang tersebut secara 

signifikan memiliki antigenaemia flarial (Chesnais et al., 2019). 

Program eliminasi filariasis di Indonesia telah 

dilaksanakan dengan pemberian obat sebanyak 5 kali. Di 

Kabupaten Bangka Barat dalam penelitian oleh Suryaningtyas et 

al. (2018), ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat telah 

mendapatkan obat pencegahan filariasis, namun hanya 2% yang 

pernah minum obat sebanyak lima kali. Keadaan masyarakat ini 

menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya menjaga 

kesehatan masih rendah (Suryaningtyas et al., 2018). 

Bagi individu yang telah terinfeksi filariasis, secara 

penelitian menemukan bahwa pengahambatan embryogenesis pada 

cacing betina dewasa terjadi setelah berminggu-minggu dengan 

pengobatan tetrasiklin (Otabil & Tenkorang, 2015). 

2.1.3.1.3.2. Pekerjaan 

Pekerjaan yang dilakukan pada jam-jam nyamuk mencari 

darah dapat berisiko untuk terkena filariasis, diketahui bahwa 

pekerjaan pada malam hari ada hubungan dengan kejadian filariasis. 

Pekerjaan pada malam hari ada hubungan dengan kejadian filariasis, 

hal ini sesuai dengan penelitian (Windiastuti et al., 2013). 
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Pekerjaan yang berisiko terhadap kejadian filariasis salah 

satunya adalah petani. Menurut Chesnais et al. petani memiliki risiko 

sebesar 2,21 kali lebih besar untuk terinfeksi filariasis. Selain itu 

adalah tempat tinggal yang dekat dengan sungai juga dapat 

memengaruhi terjadinya filariasis sebesar 2,78 kali lebih besar 

dibanding yang tidak tinggal di dekat sungai (Chesnais et al., 2019). 

2.1.3.1.3.3. Pendidikan 

Tingkat pendidikan sebenarnya tidak berpengaruh langsung 

terhadap kejadian filariasis tetapi umumnya mempengaruhi jenis 

pekerjaan dan perilaku kesehatan seseorang sebagaimana yang 

dipaparkan dalam penelitian Fatie bahwa ada hubungan pendidikan 

dengan kejadian filariasis (Fatie et al., 2016). 

Tingkat pendidikan seseorang akan memengaruhi 

pengetahuan yang dimiliki. Pengetahuan merupakan salah satu faktor 

yang memiliki hubungan yang signifikan terhadap kejadian 

filariasis.Berdasarkan penelitian Erlan (2014) pengetahuan yang 

rendah dapat memberikan risiko dua kali lebih besar terjadi filariasis 

dibandingkan dengan pengetahuan yang tinggi. Pengetahuan yang 

menunjukkan hubungan adalah pendapat yang menyatakan bahwa 

filariasis disebabkan karena selalu kontak dengan air dan kelebihan 

bekerja (Erlan, 2014). 

2.1.3.1.3.4. Status Ekonomi 

Status ekonomi keluarga merupakan salah satu faktor yang 
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mempengaruhi derajat kesehatan keluarga.Status ekonomi keluarga 

diindikatorkan dengan pendapatan kelauarga dalam satu bulan 

berdasarkan UMK yang ditetapkan pemerintah pada masing masing 

daerah yang dibagi dengan jumlah anggota keluarga. Menurut Jontari 

et al. (2014) status ekonomi yang rendah menyebabkan kemampuan 

daya beli dalam memenuhi kebutuhan pencegahan resiko filariasis 

juga rendag yang menyebabkan kemungkinan penularan filariasis 

tinggi (Jontari, Hari, Supargiyono, & Hamim, 2014). 

Menurut penelitian Mutheneni et al. (2016) di India, status 

ekonomi yang berupa pendapatan perbulan memengaruhi kejadian 

filariasis.Ditemukan risiko filariasis lebih tinggi pada kelompok 

orang dengan pendapatn <1000 rupee per bulan. Masyarakat dengan 

status sosio-ekonomi yang rendah lebih rentan terhadap filariasis 

(Mutheneni et al., 2016). 

2.1.3.2. Faktor Host (Manusia) 

2.1.3.2.1. Umur 

Filariasis menyerang pada semua kelompok umur.Pada 

dasarnya setiap orang dapat tertular filariasis apabila mendapat tusukan 

nyamuk infektif (mengandung larva stadium 3) ribuan kali. 

2.1.3.2.2. Jenis Kelamin 

Semua jenis kelamin dapat terinfeksi mikrofilaria.insiden 

filariasis pada laki-laki lebih tinggi daripada insiden filariasis pada 

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

2.1.3.2.3. Imunitas 

Orang yang pernah terinfeksi filariasis sebelumnya tidak 

terbentuk imunitas dalam tubuhnya terhadap filaria demikian juga 

yang tinggal di daerah endemis biasanya tidak mempunyai imunitas 

alami terhadap penyakit filariasis.Pada daerah endemis filariasis, tidak 

semua orang terinfeksi filariasis dan orang yang terinfeksi 

menunjukkan gejala klinis. Seseorang yang terinfeksi filariasis tetapi 

belum menunjukkan gejala klinis biasanya terjadi perubahan-

perubahan patologis dalam tubuhnya (Zulkoni, 2011). 

2.1.3.2.4. Ras 

Penduduk pendatang pada suatu daerah endemis filariasis 

mempunyai risiko terinfeksi filariasis lebih besar dibanding penduduk 

asli. Penduduk pendatang dari daerah non endemis ke daerah endemis, 

misalnya transmigran, walaupun pada pemeriksaan darah jari belum 

atau sedikit mengandung mikrofilaria, akan tetapi sudah menunjukkan 

gejala klinis yang lebih berat (Chesnais et al., 2014). 

2.1.4. Penularan Filariasis 

Nyamuk menghisap darah manusia/hewan yang mengandung 

mikrofilaria, mikrofilaria akan terbawa masuk ke dalam lambung nyamuk 

dan melepaskan selubungnya kemudian menembus dinding lambung 

nyamuk bergerak menuju otot atau jaringan lemak di bagian dada. 

Mikrofilaria akan mengalami erubahan bentuk menjadi larva stadium I 
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(L1), bentuknya seperti sosis berukuran 125-250µm x 10-17µm dengan 

ekor runcing seperti cambuk setelah 3 hari. Larva tumbuh menjadi larva 

stadium II (L2) disebut larva preinfektif yang berukuran 200-300µm x 15-

30µm dengan ekor tumpul atau memendek setelah 6 hari.Pada stadium II 

larva menunjukkan adanya gerakan.Kemudian larva tumbuh menjadi larva 

stadium III (L3) yang berukuran 1400µm x 20µm. 

Menurut Garjito et al. (2013) larva stadium L3 tampak panjang 

dan ramping disertai dengan gerakan yang aktif setelah 8-10 hari pada 

spesies Brugia dan 10-14 hari pada spesies Wuchereria. Larva stadium III 

(L3) disebut sebagai larva infektif.Apabila seseorang mendapat gigitan 

nyamuk infektif maka orang tersebutberisiko tertular filariasis. Pada saat 

nyamuk infektif menggigit manusia, maka larvaL3 akan keluar dari 

probosisnya dan tinggal di kulit sekitar lubang gigitan nyamukkemudian 

menuju sistem limfe. Larva L3 Brugia malayi dan Brugia timori 

akanmenjadi cacing dewasa dalam kurun waktu 3,5 bulan, sedangkan 

Wuchereriabancrofti memerlukan waktu lebih 9 bulan (Garjito et al., 

2013).  

2.1.5. Pemberantasan Filariasis 

2.1.5.1. Cara Pencegahan 

1) Memberikan penyuluhan kepada masyarakat di daerah endemis 

mengenai cara penularan dan cara pengendalian vektor nyamuk. 

Tenaga kesehatan dan pemberian penyuluhan kesehatan terkait 

dnegan penularan filariasis terbukti dapat berhubungan dengan 
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perilaku masyarakat dalam melakukan pencegahan penyakit filariasis 

(Hapsari, Shaluhiyah, & Suryoputro, 2018). Di samping itu, tindakan 

pencegahan yang dapat dilakukan antara lain, penyemprotan, 

menggunakan pestisida residual, tidur dengan menggunakan 

kelambu, memakai obat anti nyamuk dan membersihkan tempat 

perindukan nyamuk seperti kakus yang terbuka, ban-ban bekas, 

batok kelapa dan mernbunuh larva dengan larvasida (Masrizal, 

2012). Sebelum masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya, 

maka kader dan tokoh masyarakat harus memiliki pengetahuan yang 

baik agar dapat mengayomi warganya untuk melakukan pencegahan 

filariasis. Di Provinsi Jambi, ditemukan bahwa pengetahuan kader 

dan tokoh masyarakat sudah baik akan penyakit filariasis dan 

pencegahannya serta setuju untuk mengaplikasikan program 

pencegahan filariasis di wilayahnya (Sitorus, Ambarita, Arisanti, & 

Manalu, 2016). Sebanding dengan hasil penelitian tersebut, bahwa 

pengetahuan masyarakat tentang filariasis berhubungan dengan 

perilaku masyarakat dalam melakukan pencegahan filariasis (Lusi, 

Utami, & Nauli, 2010). Partisipasi masyarakat dalam melakukan 

pencegahan filariasis merupakan faktor yang terpenting dalam 

pemutusan rantai penularan filariasis. Partisipasi masyarakat tidak 

akan berhasil jika tidak didukung dengan peningkatan pengetahuan 

tentang filariasis. Halim (2017) menemuka bahwa pengetahuan dan 

sikap masyarakat berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam 



48 

 

 

melakukan pencegahan (Halim, Suyanta, & Abubakar, 2017). 

2) Mengidentifikasi vektor dengan mendeteksi adanya larva infektif 

dalam nyamuk dengan menggunakan umpan manusia; 

mengidentifikasi waktu dan tempat menggigit nyamuk serta tempat 

perkembangbiakannya. Jika penularan terjadi oleh nyamuk yang 

menggigit pada malam hari di dalam rumah maka tindakan 

pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan penyemprotan, 

menggunakan pestisida residual, memasang kawat kasa, tidur dengan 

menggunakan kelambu (lebih baik yang sudah dicelup dengan 

insektisida piretroid), memakai obat gosok anti nyamuk (repellents) 

dan membersihkan tempat perindukan nyamuk seperti kakus yang 

terbuka, ban-ban bekas, batok kelapa dan membunuh larva dengan 

larvasida. Jika ditemukan Mansonia sebagai vektor pada suatu 

daerah, tindakan yang dilakukan adalah dengan membersihkan 

kolam-kolam dari tumbuhan air yang menjadi sumber oksigen bagi 

larva tersebut.  

3) Pengendalian vektor jangka panjang mungkin memerlukan 

perubahan konstruksi rumah dan termasuk pemasangan kawat kasa 

serta pengendalian lingkungan untuk memusnahkan tempat 

perindukan nyamuk.  

4) Melakukan pengobatan dengan menggunakan diethilcarbamazine 

citrate (DEC, Banocide®, Hetrazan®, Notezine®); Diberikan DEC 

3x1 tablet 100mg selama 10 hari berturut-turut dan parasetamol 3x1 
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tablet 500 mg dalam 3 hari pertama. Pengobatan ini terbukti lebih 

efektif bila diikuti dengan pengobatan setiap tahun sekali 

menggunakan DEC dosis rendah (25-50 mg/kg BB) selama 5 tahun 

berturut-turut atau konsumsi garam yang diberi DEC (02-0,4 mg/kg 

BB) selama 5 tahun (Zulkoni, 2011). Memberikan pengobatan 

terbukti dapat menurunkan angka penularan filariasis. Departemen 

Kesehatan Samoa Amerika telah melakukan program ini dengan 

bermitra dengan gereja-gereja untuk pendistribusian obat sekaligus 

sebagai upaya melakukan promosi kesehatan terkait dengan penyakit 

filariasis (King, Zielinski-gutierrez, Pa’au, & Lammie, 2011). 

Namun demikian, ditemukan bahwa ada resitensi terhadap jenis obat 

tertentu, sehingga hal ini perlu diperhatikan, sehingga pengobatan 

untuk filaraiasis lebih optimal (Cobo, 2016). Di ssamping itu, 

program MDA filariasis masih belum dapat terlaksana dengan baik 

apabila pengetahuan masyarakat masih rendah. di Kota Pekalongan, 

terbukti rendahnya pengatahuan masyarakat tentang program MDA 

filariasis berdampak kurangnya kepatuhan dalam pengobatan dan 

hidup sehat (Fitriana & Rahayu, 2018). 

Reaksi efek samping yang timbul dapat mengurangi partisipasi 

masyarakat, khususnya di daerah endemis onchocerciasis. Invermectin 

dan albendazole juga telah digunakan; saat ini pengobatan dosis tunggal 

setahun sekali dengan kombinasi obat ini akan lebih efektif. Di daerah 

endemis filariasis dimana onchocerciasis tidak endemis WHO 
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menyarankan dilakukan pengobatan massal menggunakan obat dosis 

tunggal sekali setahun selama 5-7 tahun yaitu kombinasi DEC 6 mg/kg 

BB dengan 400 mg albendazole, atau garam DEC dalam bentuk 

fortifikasi yang biasanya diberikan secara reguler selama 5 tahun. Di 

daerah endemis onchocerciasis dianjurkan pemberian invermectin 

dengan albendazole (400 mg).Wanita hamil dan anak <2 tahun, tidak 

boleh diberikan DEC + albendazole.Anak yang tingginya <90 cm dan 

ibu menyusui minggu pertama tidak boleh diberikan invermectin + 

albendazole. Di daerah endemis loiasis tidak dilakukan pengobatan 

massal, ditakutkan terjadi efek samping berat (Coutts et al., 2017; 

Zulkoni, 2011). 

2.1.5.2. Penanganan penderita, kontak dan lingkungan sekitarnya 

1) Laporkan kepada instansi kesehatan yang berwenang; di daerah 

endemis tertentu di kebanyakan negara, bukan merupakan penyakit 

yang wajib dilaporkan, kelas 3 C. Laporan penderita disertai dengan 

informasi tentang ditemukannya mikrofilaria memberikan gambaran 

luasnya wilayah transmisi di suatu daerah.  

2) Isolasi tidak dilakukan. Kalau memungkinkan penderita dengan 

mikrofilaria harus dilindungi dari gigitan nyamuk untuk mengurangi 

penularan. 

3) Karantina tidak ada. 

4) Penyelidikan kontak dengan sumber infeksi; dilakukan sebagai 

bagian dari gerakan yang melibatkan masyarakat. 
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5) Pengobatan spesifik: pemberian diethilcarbamazine citrate (DEC, 

Banocide®, Hetrazan®, Notezine®) dan Invermectin hasilnya 

membuat sebagian atau seluruh mikrofilaria hilang dari darah, 

namun tidak membunuh seluruh cacing dewasa. Mikrofilaria dalam 

jumlah sedikit hanya dapat dideteksi dengan teknik konsentrasi. DEC 

umumnya menimbulkan reaksi umum akut dalam 24 jam pertama 

dari pengobatan sebagai akibat dari degenerasi dan matinya 

mikrofilaria; reaksi ini biasanya diatasi dengan Parasetamol, anti 

histamine atau kortikosteroid. Limfadenitis dan limfangitis lokal 

mungkin juga terjadi karena matinya cacing dewasa. Antibiotik pada 

stadium awal infeksi dapat mencegah terjadinya gejala sisa pada 

sistem limfe yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Perawatan kulit 

untuk mencegah terjadinya lesi, latihan gerak, elevasi tungkai yang 

kena, kalau terjadi infeksi jamur atau bakteri, berikan salep anti 

jamur atau anti bakteri untuk mencegah terjadinya dermato-

adenolimfangitis yang dapat berkembang menjadi limfoedema. 

Manajemen limfoedema antara lain perawatan lokal tungkai yang 

terkena; dekompresi bedah. Tindakan bedah diperlukan pada 

hydrocele (Agustiantiningsih, 2013; Siwiendrayanti1, Pawenang, & 

Indarjo, 2015). 

2.1.5.3. Pengendalian vektor 

Kegiatan pengendalian vektor adalah pemberantasan tempat 

perkembangbiakan nyamuk melalui pembersihan got atau saluran 
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pembuangan air, pengaliran air tergenang, dan penebaran bibit ikan 

pemakan jentik. Dalam melakukan pemberantasan tempat 

perkembangbiakan nyamuk, perlu peningkatan pengetahuan masyarakat. 

Peningkatan pengetahuan akan berdampak pada perubahan perilaku 

yang lebih baik. Penggunaan model buku saku dan rapor terbukti efektif 

untuk meningkatkan perilaku pemberantasan sarang nyamuk atau tempat 

perkembangbiakan nyamuk (Farasari & Azinar, 2018). Kegiatan lainnya 

adalah menghindari gigitan nyamuk dengan memasang kelambu, 

menggunakan obat nyamuk oles, memasang kasa pada ventilasi udara 

dan menggunakan obat nyamuk bakar atau obat nyamuk semprot 

(Listiyarini, 2015). Kegiatan pengendalian akan lebih efektif apabila 

sebelumnya telah dilakukan peningkatan pengetahuan masyarakat 

tentang filariasis. Diharapkan dengan adanya peningkatan pengetahuan 

dapat meminimalkan jumlah masyarakat yang berada di daerah endemis 

untuk terinfeksi filariasis (Minetti et al., 2019). Peningkatan pengetahuan 

dapat dilakukan salah satunya yaitu menggunakan edukasi dengan Buku 

Saku MANDIRI yang telah diterbitkan oleh UNNES Press. Penggunaan 

Buku Saku MANDIRI tersebut terbukti dapat meningkatkan 

pengetahuan masyarakat tentang filariasis (Arum Siwiendrayanti, 

Pawenang, Indarjo, & Windraswara, 2019). Hasil dari program Buku 

Saku MANDIRI mampu mencapai hasil yang layak dalam 6 bulan. 

Selain itu, penerapan Buku Saku MANDIRI terbukti dapat bertahan 

dalam 9 bulan berikutnya (A Siwiendrayanti, Pawenang, & Indarjo, 
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2019). 

Praktik pencegahan filariasis yang telah dilakukan terbukti 

dapat mengurangi penularan filariasis. Selain itu, praktik pencegahan 

yang telah dilakukan terbukti memiliki hubungan yang signifikan 

dengan tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pengetahuan, sikap, 

persepsi, dan dukungan kelapa keluarga (Agustiantiningsih, 2013). 

Pemerintah telah membuat program untuk mengeliminasi 

filariasis. Hasil dari pelaksanaan program antara lain adalah adanya 

perubahan perilaku masyarakat dalam meminum obat filariasis. Namun 

demikian, perilaku praktik pencegahan filariasis yang lain seperti 

pencegahan gigitan dan pengelolaan lingkungan serta pada aspek 

lingkungan masih belum ada perubahan dari sebelum program 

dilaksanakan (Munawwaroh & Pawenang, 2016). Di samping itu, ada 

pula program yang dianjurkan adalah menggunakan kelambu 

berinsektisida. Penggunaan kelambu berinsektisida diharapkan dapat 

membantu dalam pengendalian vektor (Kelly-hope, Hemingway, Taylor, 

& Molyneux, 2018). Selain itu, terdapat metode lain, yaitu menggunakan 

perangkap nyamuk yang terbuat dari botol bekas berisik larutan gula 

ragi. Metode ini terbukti cukup efektif untuk mengurangi jumlah 

nyamuk terutama di luar ruangan (Rosanti, Mardihusodo, & Artama, 

2017). 

Pegendalian vektor dapat pula dilakukan dengan melakukan 

larvasida terhadap larva nyamuk Culex Sp. yang merupakan vektor 
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utama filariasis. Menurut Juariah (2017) menemukan bahwa biolarvasida 

menggunakan ekstrak etanol kulit nanas terbukti efektif terhadap larva 

nyamuk Culex Sp.. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak, maka semakin 

tinggi efektivitasnya dalam membunuh larva nyamuk Culex Sp (Juariah 

& Irawan, 2017). Pengendalian vektor nyamuk bukan hanya untuk 

nyamuk Culex sp.. Vektor dari filariasis diantaranya adalah nyamuk 

Aedes sp.. Pengendalian nyamuk Aedes aegypti dapat dilakukan dengan 

pmeberian ekstrak daun kamboja (Plumeria acuminate). Penggunaan 

metode ini sudah terbukti dapat menyebabkan kematian pada nyamuk 

Aedes aegypti (Utami & Cahyati, 2017). Selain itu, terdapat pula metode 

pemberian ekstrak bunga krisan (Chrysanthemum cinerariaefolim) yang 

efektif dapat menurunkan angka fekunditas dan fertilitas dari nyamuk 

Aedes aegypti (Isnaningsih & Sukendra, 2018). 
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2.2. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Adaptasi model triad epidemiologi Khezer, 2017; University of Ottawa, 2017, dengan modifikasi 

Gambar 2.1 Kerangka teori

Penyakit Filariasis 

Agen (agent): 
1. Cacing Wucheria 

bancrofi 

2. Cacing Brugaria malayi 

3. Cacing Brugaria timori 

Lingkungan (environment): 

1. Lingkungan fisik 

a. Suhu udara 

b. Kelembaban udara 

c. Hujan 

d. Sinar matahari 

e. Angin 

f. Resting places 

g. Jenis dinding rumah 

h. Keberadaan kawat kasa 

2. Lingkungan biologi 

a. Breeding places 

b. Keberadaan ikan 

c. Keberadaan ternak 

d. Pemakaian herbisida 

3. Lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya 

a. Perilaku: kebiasaan keluar rumah pada malam hari; pemakaian 

kelambu; pemakaian obat nyamuk; dan perilaku minun obat 

b. Pengetahuan 

c. Pendidikan 

d. Jenis Pekerjaan 

e. Status ekonomi 

Penjamu (host): 
1. Umur 

2. Jenis kelamin 

3. Imunitas 

4. Ras 

Vektor 

1. Nyamuk Aedes 

2. Nyamuk Anopheles 

3. Nyamuk Culex 

4. Nyamuk Mansonia 
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2.3. Kerangka Konsep 

Variabel bebas variabel terikat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka konsep 

 

 

 

Faktor lingkungan fisik: 

1. Resting places 

2. Jenis dinding rumah 

3. Keberadaan kawat kasa 

Kejadian Filariasis 

Faktor lingkungan biologi: 

1. Breeding places 

2. Keberadaan hewan 

ternak 

Faktor lingkungan Sosial, 
ekonomi, dan budaya: 

1. Perilaku 

2. Pengetahuan 

3. Pendidikan 

4. Jenis pekerjaan 

5. Status ekonomi 

Faktor yang tidak diteliti: 

1. Lingkungan fisik 

a. Suhu udara 

b. Kelembaban udara 

c. Hujan 

d. Sinar matahari 

e. Angin 

2. Lingkungan biologi 

a. Keberadaan ikan 

b. Pemakaian 

herbisida 

3. Penjamu 

a. Umur 

b. Jenis kelamin 

c. Ras 

d. Imunitas 
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Variabel yang tidak diteliti oleh peneliti dibedakan dengan garis 

putus-putus dan tidak menjadi variable perancu dikarenakan memiliki 

batasan dan kriteria yang sama dalam populasi penelitian. Indonesia 

merupakan negara yang terletak sepanjang garis khatulistiwa, sehingga 

memiliki iklim tropis. Di seluruh wilayah Indonesia cenderung memiliki 

suhu, kelembaban udara, curah hujan, sinar matahari dan angin yang sama 

antara wilayah yang satu dengan wilayah lainnya termasuk juga dalam 

lingkup wilayah Kabupaten Brebesyang terpapar pada penduduknya. 

Penduduk Kabupaten Brebes tidak memiliki kebiasaan untuk 

memelihara ikan di kawasan tempat tinggal.Keberadaan ikan hanya ada di 

daerah tertentu yang merupakan daerah khusus pembiakan 

ikan/pertambakan.Dilihat darii sisilahan pertanian di Kabupaten Brebes 

didominasi dengan lahan pertanian bawang merah.Pemakaian herbisida 

dilakukan pada hampir seluruh lahan pertanian bawang merah di Kabupaten 

Brebe. 

Penelitian telah memberikan kriteria umur tertentu untuk 

responden penelitian sebagai batasan atau mengontrol sampel sehingga 

umur telah masuk dalam kriteria responden begitu juga dengan faktor jenis 

kelamin.Menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, tidak ada 

kecenderungan pada salah satu jenis kelamin pada penderita filariasis.Di 

Kabupaten Brebes tidak memiliki keberagaman ras pada penduduknya 

(manusia).Ras yang ada yaitu ras Melayu Mongoloid. 

Pemerintah daerah Kabupaten Brebes telah melaksanakan program 
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pencegahan penularan filariasis dengan pemberian obat pencegahan 

penyakit kaki gajah pada seluruh penduduknya. Program ini merupakan 

program dari pemerintah pusat (Kemenkes) untuk setiap penduduk yang 

tinggal di kabupaten/kota endemis penyakit filariasis, oleh sebab itu semua 

penduduk dikabuoaten brebes dianggap telah memiliki kekebalan atau 

imunitas yang sama dalam tubuhnya. 

 

2.4. Hipotesis 

1) Faktor resting places berpengaruh terhadap kejadian filariasis di 

Kabupaten Brebes. 

2) Faktor breeding places berpengaruh terhadap kejadian filariasis di 

Kabupaten Brebes. 

3) Faktor jenis dinding rumah berpengaruh terhadap kejadian filariasis di 

Kabupaten Brebes. 

4) Faktor pemasangan kawat kasa berpengaruh terhadap kejadian filariasis 

di Kabupaten Brebes. 

5) Faktor keberadaan hewan ternak berpeengaruh terhadap kejadian 

filariasis di Kabupaten Brebes. 

6) Faktor pengetahuan berpeengaruh terhadap kejadian filariasis di 

Kabupaten Brebes. 

7) Faktor pendidikan berpengaruh terhadap kejadian filariasis di Kabupaten 

Brebes. 

8) Faktor pekerjaan berpengaruh terhadap kejadian filariasis di Kabupaten 

Brebes. 
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9) Faktor perilaku berpengaruh terhadap kejadian filariasis di Kabupaten 

Brebes. 

10) Faktor status ekonomi berpengaruh terhadap kejadian filariasis di 

Kabupaten Brebes. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis faktor lingkungan 

fisik, biologi, dan sosioekonomi terhadap kejadian filariasis di Kabupaten 

Brebes dengan jumlah responden sebanyak 64 orang, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagi berikut: 

1) Terdapat hubungan yang bermakna antara faktor resting place dengan 

kejadian filariasis di Kabupaten Brebes dengan nilai p-value 0,000 OR 

68,00 (95% CI 8,129-572,176) 

2) Terdapat hubungan yang bermakna antara breeding place dengan 

kejadian filariasis di Kabupaten Brebes dengan nilai p-value 0,000 OR 

45,308 (95% CI 5,479- 374,680) 

3) Tidak terdapat hubungan yang bermakn antara jenis dinding rumah 

dengan kejadian filariasis di Kabupaten Brebes dengan p-value 0,606 

4) Terdapat hubungan yang bermakna antara pemasangan kawat kasa 

dengan kejadian filariasis di Kabupaten Brebes dengan p-value 0,002 

OR 8,529 (95% CI 2,153-33,788) 

5) Terdapat hubungan bermakna antara keberadaan hewan ternak dengan 

kejadian filariasis di Kabupaten Brebes dengan p-value 0,015 OR 4,765 

(95% CI 1,464-15,508) 
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6) Terdapat hubungan bermakna antara pengetahuan dengan kejadian 

filariasis di Kabupaten Brebes dengan p-value 0,001 OR 7,933 (95% CI 

2,257-27,880)  

7) Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara pendidikan dengan 

kejadian filariasis di Kabupaten Brebes dengan p-value 0,508 

8) Terdapat hubungan yang bermakna antara pekerjaan dengan kejadian 

filariasis di Kabupaten Brebes dengan p-value 0,000 OR 14,128 (95% CI 

3,546-56,285) 

9) Terdapat hubungan bermakna antara perilaku dengan kejadian filariasis 

di Kabupaten Brebes dengan p-value 0,024 OR 4,789 (95% CI 1,354-

16,936) 

10) Terdapat hubungan bermakna antara status ekonomi dengan kejadian 

filariasis di Kabupaten Brebes dengan p-value 0,024 OR 4,789 (95% CI 

1,354-16,936) 

11) Faktor yang paling berpengaruh terhadap  kejadian filariasis di 

Kabupaten Brebes adalah adanya resting place dengan nilai exp (B) 

25,515 

5.2. Saran 

1) Diharapkan adanya program untuk meningkatkan pengetahuan tentang 

penyakit filariasis, sehingga kedepan lebih banyak masyarakat 

Kabupaten Brebes yang lebih mampu memahami akan bahaya tertular 

penyakit filariasis. 
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2) Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian di 

kedua jenis musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan, 

sehingga perubahan dan karakter lingkungan dapat lebih diketahui 

perbedaannya. 
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Lampiran 1 

 

Judul Penelitian  : Analisis Faktor Lingkungan Fisik, Biologi, dan 

Sosioekonomi terhadap Kejadian Filariasis di Kabupaten 

Brebes 

Instansi Pelaksana : Program Studi Ilmu Kesehatan Masyakarat Pascasarjana 

Universitas Negeri Semarang (UNNES) 

 

PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN 

(INFORMED CONSENT) 

 

Responden Yth. ........ 

Nama saya Fitra Juwita, S.ST, mahasiswa di Program Studi Ilmu Kesehatan 

Masyakarat PPS-UNNES. Guna mendapatkan gelar Magister Kesehatan 

Masyarakat maka salah satu syarat yang ditetapkan pada saya adalah menyusun 

sebuah tesis atau penelitian. Penelitian yang akan saya lakukan berjudul Analisis 

Faktor Lingkungan Fisik, Biologi dan Sosioekonomi terhadap Kejadian Filariasis 

di Kabupaten Brebes. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Faktor Faktor 

Lingkungan Fisik, Biologi dan Sosioekonomi terhadap Kejadian Filariasis di 

Kabupaten Brebes. 

Dalam penelitian ini saya akan memberikan kuesioner tentang hal-hal yang 

berhubungan Faktor Lingkungan Fisik, Biologi dan Sosioekonomi yang 

berhubungan dengan hal tersebut,. 

Penelitian yang saya lakukan ini bersifat sukarela dan tidak ada unsur 

paksaan. Partisipasi responden yang merupakan penderita Filariasis dalam 

penelitian ini juga tidak akan dipergunakan dalam hal yang merugikan dan tidak 

akan mempengaruhi nama baik responden tersebut di masyarakat. Informasi yang 

diberikan saya jamin kerahasiaanya dengan cara tidak mencantumkan identitas 

subyek, dan data tersebut hanya akan saya gunakan untuk kepentingan penelitian, 

pendidikan dan ilmu pengetahuan. Maka dari itu responden tidak perlu takut atau 
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........................................................, .................................................2019 
Saksi    : .......................................     

Nama terang : .......................................   Nama terang : ....................................... 

Alamat  : .......................................   Alamat      : ....................................... 

Paraf  :      Paraf  :        

 

.......................................      …………………………….. 

    

 

*) : coret salah satu  

ragu-ragu dalam memberikan jawaban yang sejujurnya.Artinya, semua jawaban 

yang diberikan oleh anda adalah benar dan jawaban yang diminta adalah sesuai 

dengan kondisi yang dilakukan responden selama ini. 

Apabila ada informasi yang belum jelas, anda bisa menghubungi saya Fitra 

Juwita Prodi Magister Kesehatan Masyarakat PPS-UNNES (HP :08152 7933 

5215). Demikian penjelasan saya.Terimakasih atas kerjasama siswa/siswi dalam 

penelitian ini. 

 

Setelah mendengar dan memahami penjelasan penelitian, dengan ini saya 

menyatakan : 

untuk ikut sebagai responden/sampel penelitian 

 

 

 

 

 

SETUJU/ TIDAK SETUJU *) 
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Lampiran 2 

KUESIOENER PENELITIAN  

ANALISIS FAKTOR LINGKUNGAN FISIK, BIOLOGI DAN 

SOSIOEKONOMI TERHADAP KEJADIAN FILARIASIS 

DIKABUPATEN BREBES 

 

Nomor Responden  : 

Tanggal Penelitian : 

 

I. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama Responden :  

Alamat RT/RW : 

Umur   : 

Jenis Kelamin  : 1. Laki-laki 

      2. Perempuan 

 

 Pendidikan Terakhir : 1. Tamat SD 

  2. Tamat SMP 

      3. Tamat SMA/MA/SMK 

      4. Tamat Perguruan Tinggi 

 

 Pekerjaan  : 1. Petani 

      2. Buruh 

      3. Pedagang 

      4. Pegawai swasta 

      5. PNS/TNI/POLRI 

      6. Lain-lain, sebutkan……. 

 

Pendapatan   : 1. <Rp.1.665.850,00 

     2. ≥Rp. 1.665.850,00 

 

 

II. KONDISI LINGKUNGAN FISIK 

 

NO Pertanyaan Jawaban 

1.  Apakah di sekitar rumah terdapat 

pakaian yang menggantung, 

ruangan kosong yang tidak 

ditempati, perabot rumah tangga 

yang tidak terpakai . 

Ada Tidak 

2.  Apakah di sekitar rumah anda 

terdapat semak-semak, parit, dan 

genangan air? 

Ada Tidak 

3.  Apakah ventilasi rumah anda 

terpasang kawat kasa? 

Ya Tidak 

4.  Bagaimana kondisi kawat kasa Rapat/Baik Tidak Rapat/ 
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yang terpasang pada ventilasi? Tidak Baik 

5.  .Apakah terdapat ternak yang 

dikandangkan didekat rumah? 

Ya 

 

Tidak 

(jika tidak, 

lanjut ke no.7) 

6.  Jika ada, berapakah jarak rumah 

dengan kandang ternak? 

≤2Km >2Km 

7.  Apakah jenis bahan yang 

digunakan untuk dinding rumah 

Beton 

Bata 

Batako 

Kayu 

Bambu 

 

 

III. PENGETAHUAN 

Petunjuk Pengisian : 

Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang dianggap benar 

1. Apakah penyakit Filariasis itu? 

a. Penyakit yang menyebabkan pembengkakan di kaki, tangan, 

payudara dan kemaluan 

b. Penyakit yang menyebabkan pembengkakan di kaki saja 

c. Penyakit keturunan 

2. Apakah penyebab penyakit Filariasis (penyakit kaki gajah)? 

a. Nyamuk 

b. Cacing 

c. Tikus 

3. Apakah filariasis masuk dalam kategori penyakit menular? 

a. Ya 

b. Tidak  

4. Penyakit filariasis (penyakit kaki gajah) ditularkan oleh? 

a. Nyamuk 

b. Cacing 

c. Tikus 

5. Lingkungan yang berisiko untuk penularan filariasis (penyakit kaki 

gajah)adalah 

a. Terdapat pohon besar didekat rumah 

b. Terdapat tempat rekreasi didekat rumah 

c. Terdapat semak-semak didekat rumah 

6. Lingkungan yang dapat menjadi tempat perindukan nyamuk adalah, 

kecuali 

a. Air yang menggenang pada kaleng bekas 

b. Sungai 

c. Saluran pembuangan air limbah yang tidak mengalir 

7. Dimanakah letak kandang ternak kambing/sapi/kerbau untuk 

mencegah penularan filariasis (penyakit kaki gajah)? 

a. Kandang ternak menjadi satu dengan rumah 

b. Kandang ternak dipisah dengan rumah 

c. Tanpa kandang 
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8. Kondisi saluran pembuangan air limbah yang baik untuk mencegah 

penularan filariasis (penyakit kaki gajah) adalah 

a. Tertutup, mengalir 

b. Terbuka, tidak mengalir 

c. Tanpa saluran pembuangan 

9. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencegah filariasis (penyakit 

kaki gajah)adalah 

a. Mengalirkan atau menimbun genangan air 

b. Menguras bak mandi 1 bulan sekali 

c. Menampung air hujan 

10. Kegiatan untuk menjaga lingkungan supaya tidak menjadi tempat 

perindukan nyamuk, 

a. Menanam bunga 

b. Membakar sampah 

c. Mengubur kaleng bekas 

 

Koding untuk jawaban pengetahuan: 1= jawaban benar ; 0= jawaban salah 

 

IV. PERILAKU dan KEBIASAAN 

No. Pertanyaan 
Selalu 

4 

Sering 

3 

Kadang-

kadang 

2 

Jarang 

1 

Tidak 

pernah 

0 

1. Seberapa sering Anda 

menggunakan kelambu saat tidur 

malam? 

Bagaimana kondisi kelambu? 

_____________________________ 

 

     

2. Seberapa sering Anda menggantung 

pakaian di rumah? 
     

3. Seberapa sering Anda keluar rumah 

saat malam hari (setelah pukul 

18.00 WIB)? 

Sebutkan keperluannya! 

_____________________________ 

 

     

4. Seberapa sering Anda 

menggunakan lotion anti nyamuk? 
     

5. Seberapa sering Anda keluar rumah 

menggunakan pakaian panjang saat 

malam hari? 

     

6. Seberapa sering Anda 

menggunakan kelambu? 
     

7. Seberapa sering Anda 

menggunakan obat anti nyamuk 

selain lotion? 
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8. Seberapa sering Anda 

membersihkan rumah dari pakaian 

kotor yang menggantung? 

     

9. Seberapa sering Anda keluar rumah 

menggunakan pakaian pendek? 
     

10. Seberapa sering Anda pergi ke 

kebun/ sawah? 

Berapa lama? _________________ 

 

     

 

Koding untuk jawaban perilaku/kebiasaan: 4= selalu; 3= sering; 2= 

kadang-kadang; 1= jarang; 0= tidak pernah 

 

1. Apakah saat tidur malam anda memakai kelambu? 

a. Ya  b. Tidak 

2. Seberapa sering anda menggunakan kelambu saat tidur malam ? 

a. Selalu (7 kali seminggu) 

b. Kadang kadang (4-6 kali seminggu) 

c. Jarang ( 1-3 kali seminggu) 

3. Bagaimana kondisi kelambu yang dipakai saat tidur  malam ? 

a. Rapat  b. Tidak Rapat 

4. Apakah anda pernah mengantung pakaian yang sudah dipakai didalam 

rumah ? 

a. Tidak  b. Ya 

5. Seberapa sering anda menggantung pakaian ? 

a. Selalu (7 kali seminggu) 

b. Kadang kadang (4-6 kali seminggu) 

c. Jarang ( 1-3 kali seminggu) 

6. Apakah anda terbiasa keluar rumah dengan alasan tertentu setelah  

pukul 18.00? 

a. Tidak  b. Ya 

7. Jika anda keluar rumah, apa kegiatan yang anda lakukan diluar rumah 

pada malam hari? 

a. Ronda  b. Ke kebun  c. Bercengkrama dengan 

pendudukn sekitar 

8. Berapa lama anda biasanya melakukan kegiatan tersebut? 

a. < 2 jam b.> 2 jam   

9. Apakah anda menggunakan lotion anti nyamuk? 

a. Ya  b. Tidak   

10. Apakah pakaian yang anda gunakan untuk keluar rumah? 

a. Pakaian panjang  

b. Kaos dan celana pendek   

c. Jaket dan celana pendek 
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Lampiran 3 
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Lampiran 4 

Univariat 
 

pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

menengah 11 17.2 17.2 17.2 

dasar 53 82.8 82.8 100.0 

Total 64 100.0 100.0  

 

 
pekerjaan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

tidak berisiko 22 34.4 34.4 34.4 

berisiko 42 65.6 65.6 100.0 

Total 64 100.0 100.0  

 

 
status ekonomi 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

cukup 17 26.6 26.6 26.6 

kurang 47 73.4 73.4 100.0 

Total 64 100.0 100.0  

 

 
perilaku 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

baik 17 26.6 26.6 26.6 

kurang baik 47 73.4 73.4 100.0 

Total 64 100.0 100.0  

 

 
pengetahuan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

baik 21 32.8 32.8 32.8 

kurang 43 67.2 67.2 100.0 

Total 64 100.0 100.0  

 

 

 

 

\ 
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resting place 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

tidak ada 23 35.9 35.9 35.9 

ada 41 64.1 64.1 100.0 

Total 64 100.0 100.0  

 

 
breeding place 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

tidak ada 20 31.3 31.3 31.3 

ada 44 68.8 68.8 100.0 

Total 64 100.0 100.0  

 

 
jenis dinding rumah 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

beton 60 93.8 93.8 93.8 

kayu 4 6.3 6.3 100.0 

Total 64 100.0 100.0  

 

 
pemasangan kawat kassa 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

terpasang 18 28.1 28.1 28.1 

tidak terpasang 46 71.9 71.9 100.0 

Total 64 100.0 100.0  

 

 
keberadaan hewan ternak 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

tidak ada 20 31.3 31.3 31.3 

ada 44 68.8 68.8 100.0 

Total 64 100.0 100.0  
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Bivariat 

 
resting place * filariasis 
 

Crosstab 

 filariasis Total 

tidak filariasis filariasis 

resting place tidak ada Count 22 1 23 

Expected Count 11.5 11.5 23.0 

% of Total 34.4% 1.6% 35.9% 

ada Count 10 31 41 

Expected Count 20.5 20.5 41.0 

% of Total 15.6% 48.4% 64.1% 
Total Count 32 32 64 

Expected Count 32.0 32.0 64.0 

% of Total 50.0% 50.0% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 29.930
a
 1 .000   

Continuity Correction
b
 27.147 1 .000   

Likelihood Ratio 34.942 1 .000   
Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear Association 29.462 1 .000   
N of Valid Cases 64     
a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11.50. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 
Risk Estimate 

 Value 95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for resting place 
(tidak ada / ada) 

68.200 8.129 572.176 

For cohort filariasis = tidak 
filariasis 

3.922 2.272 6.770 

For cohort filariasis = 
filariasis 

.058 .008 .394 

N of Valid Cases 64   
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breeding place * filariasis 
 

Crosstab 

 filariasis Total 

tidak filariasis filariasis 

breeding place tidak ada Count 19 1 20 

Expected Count 10.0 10.0 20.0 

% of Total 29.7% 1.6% 31.2% 

ada Count 13 31 44 

Expected Count 22.0 22.0 44.0 

% of Total 20.3% 48.4% 68.8% 
Total Count 32 32 64 

Expected Count 32.0 32.0 64.0 

% of Total 50.0% 50.0% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 23.564
a
 1 .000   

Continuity Correction
b
 21.018 1 .000   

Likelihood Ratio 27.369 1 .000   
Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear Association 23.195 1 .000   
N of Valid Cases 64     
a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10.00. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 
Risk Estimate 

 Value 95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for breeding 
place (tidak ada / ada) 

45.308 5.479 374.680 

For cohort filariasis = tidak 
filariasis 

3.215 2.015 5.130 

For cohort filariasis = 
filariasis 

.071 .010 .484 

N of Valid Cases 64   
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jenis dinding rumah * filariasis 
 

Crosstab 

 filariasis Total 

tidak filariasis filariasis 

jenis dinding rumah beton Count 31 29 60 

Expected Count 30.0 30.0 60.0 

% of Total 48.4% 45.3% 93.8% 

kayu Count 1 3 4 

Expected Count 2.0 2.0 4.0 

% of Total 1.6% 4.7% 6.2% 
Total Count 32 32 64 

Expected Count 32.0 32.0 64.0 

% of Total 50.0% 50.0% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 1.067
a
 1 .302   

Continuity Correction
b
 .267 1 .606   

Likelihood Ratio 1.113 1 .291   
Fisher's Exact Test    .613 .306 

Linear-by-Linear Association 1.050 1 .306   
N of Valid Cases 64     
a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.00. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

 
Risk Estimate 

 Value 95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for jenis dinding 
rumah (beton / kayu) 

3.207 .315 32.604 

For cohort filariasis = tidak 
filariasis 

2.067 .372 11.483 

For cohort filariasis = 
filariasis 

.644 .346 1.202 

N of Valid Cases 64   
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pemasangan kawat kassa * filariasis 
 

Crosstab 

 filariasis Total 

tidak filariasis filariasis 

pemasangan kawat kassa terpasang Count 15 3 18 

Expected Count 9.0 9.0 18.0 

% of Total 23.4% 4.7% 28.1% 

tidak terpasang Count 17 29 46 

Expected Count 23.0 23.0 46.0 

% of Total 26.6% 45.3% 71.9% 
Total Count 32 32 64 

Expected Count 32.0 32.0 64.0 

% of Total 50.0% 50.0% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 11.130
a
 1 .001   

Continuity Correction
b
 9.353 1 .002   

Likelihood Ratio 11.900 1 .001   
Fisher's Exact Test    .002 .001 

Linear-by-Linear Association 10.957 1 .001   
N of Valid Cases 64     
a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9.00. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 
Risk Estimate 

 Value 95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for pemasangan 
kawat kassa (terpasang / 
tidak terpasang) 

8.529 2.153 33.788 

For cohort filariasis = tidak 
filariasis 

2.255 1.466 3.467 

For cohort filariasis = 
filariasis 

.264 .092 .760 

N of Valid Cases 64   
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keberadaan hewan ternak * filariasis 
 

Crosstab 

 filariasis Total 

tidak filariasis filariasis 

keberadaan hewan ternak tidak ada Count 15 5 20 

Expected Count 10.0 10.0 20.0 

% of Total 23.4% 7.8% 31.2% 

ada Count 17 27 44 

Expected Count 22.0 22.0 44.0 

% of Total 26.6% 42.2% 68.8% 
Total Count 32 32 64 

Expected Count 32.0 32.0 64.0 

% of Total 50.0% 50.0% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 7.273
a
 1 .007   

Continuity Correction
b
 5.891 1 .015   

Likelihood Ratio 7.525 1 .006   
Fisher's Exact Test    .014 .007 

Linear-by-Linear Association 7.159 1 .007   
N of Valid Cases 64     
a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10.00. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 
Risk Estimate 

 Value 95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for keberadaan 
hewan ternak (tidak ada / 
ada) 

4.765 1.464 15.508 

For cohort filariasis = tidak 
filariasis 

1.941 1.237 3.045 

For cohort filariasis = 
filariasis 

.407 .184 .902 

N of Valid Cases 64   
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pengetahuan * filariasis 
 

Crosstab 

 filariasis Total 

tidak filariasis filariasis 

pengetahuan baik Count 17 4 21 

Expected Count 10.5 10.5 21.0 

% of Total 26.6% 6.2% 32.8% 

kurang Count 15 28 43 

Expected Count 21.5 21.5 43.0 

% of Total 23.4% 43.8% 67.2% 
Total Count 32 32 64 

Expected Count 32.0 32.0 64.0 

% of Total 50.0% 50.0% 100.0% 

 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 11.978
a
 1 .001   

Continuity Correction
b
 10.206 1 .001   

Likelihood Ratio 12.654 1 .000   
Fisher's Exact Test    .001 .001 

Linear-by-Linear Association 11.791 1 .001   
N of Valid Cases 64     
a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10.50. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 
Risk Estimate 

 Value 95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for pengetahuan 
(baik / kurang) 

7.933 2.257 27.880 

For cohort filariasis = tidak 
filariasis 

2.321 1.468 3.669 

For cohort filariasis = 
filariasis 

.293 .118 .726 

N of Valid Cases 64   
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pendidikan * filariasis 
 

Crosstab 

 filariasis Total 

tidak filariasis filariasis 

pendidikan menengah Count 7 4 11 

Expected Count 5.5 5.5 11.0 

% of Total 10.9% 6.2% 17.2% 

dasar Count 25 28 53 

Expected Count 26.5 26.5 53.0 

% of Total 39.1% 43.8% 82.8% 
Total Count 32 32 64 

Expected Count 32.0 32.0 64.0 

% of Total 50.0% 50.0% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square .988
a
 1 .320   

Continuity Correction
b
 .439 1 .508   

Likelihood Ratio .999 1 .318   
Fisher's Exact Test    .509 .255 

Linear-by-Linear Association .973 1 .324   
N of Valid Cases 64     
a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.50. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

 
Risk Estimate 

 Value 95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for pendidikan 
(menengah / dasar) 

1.960 .512 7.498 

For cohort filariasis = tidak 
filariasis 

1.349 .794 2.292 

For cohort filariasis = 
filariasis 

.688 .303 1.566 

N of Valid Cases 64   
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pekerjaan * filariasis 
 

Crosstab 

 filariasis Total 

tidak filariasis filariasis 

pekerjaan tidak berisiko Count 19 3 22 

Expected Count 11.0 11.0 22.0 

% of Total 29.7% 4.7% 34.4% 

berisiko Count 13 29 42 

Expected Count 21.0 21.0 42.0 

% of Total 20.3% 45.3% 65.6% 
Total Count 32 32 64 

Expected Count 32.0 32.0 64.0 

% of Total 50.0% 50.0% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 17.732
a
 1 .000   

Continuity Correction
b
 15.584 1 .000   

Likelihood Ratio 19.225 1 .000   
Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear Association 17.455 1 .000   
N of Valid Cases 64     
a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11.00. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 
Risk Estimate 

 Value 95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for pekerjaan 
(tidak berisiko / berisiko) 

14.128 3.546 56.285 

For cohort filariasis = tidak 
filariasis 

2.790 1.724 4.515 

For cohort filariasis = 
filariasis 

.197 .068 .576 

N of Valid Cases 64   
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perilaku * filariasis 
 

Crosstab 

 filariasis Total 

tidak filariasis filariasis 

perilaku baik Count 13 4 17 

Expected Count 8.5 8.5 17.0 

% of Total 20.3% 6.2% 26.6% 

kurang baik Count 19 28 47 

Expected Count 23.5 23.5 47.0 

% of Total 29.7% 43.8% 73.4% 
Total Count 32 32 64 

Expected Count 32.0 32.0 64.0 

% of Total 50.0% 50.0% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 6.488
a
 1 .011   

Continuity Correction
b
 5.126 1 .024   

Likelihood Ratio 6.751 1 .009   
Fisher's Exact Test    .022 .011 

Linear-by-Linear Association 6.387 1 .011   
N of Valid Cases 64     
a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.50. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 
Risk Estimate 

 Value 95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for perilaku (baik 
/ kurang baik) 

4.789 1.354 16.936 

For cohort filariasis = tidak 
filariasis 

1.892 1.223 2.925 

For cohort filariasis = 
filariasis 

.395 .162 .961 

N of Valid Cases 64   
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status ekonomi * filariasis 
 

Crosstab 

 filariasis Total 

tidak filariasis filariasis 

status ekonomi cukup Count 13 4 17 

Expected Count 8.5 8.5 17.0 

% of Total 20.3% 6.2% 26.6% 

kurang Count 19 28 47 

Expected Count 23.5 23.5 47.0 

% of Total 29.7% 43.8% 73.4% 
Total Count 32 32 64 

Expected Count 32.0 32.0 64.0 

% of Total 50.0% 50.0% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 6.488
a
 1 .011   

Continuity Correction
b
 5.126 1 .024   

Likelihood Ratio 6.751 1 .009   
Fisher's Exact Test    .022 .011 

Linear-by-Linear Association 6.387 1 .011   
N of Valid Cases 64     
a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.50. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 
Risk Estimate 

 Value 95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for status 
ekonomi (cukup / kurang) 

4.789 1.354 16.936 

For cohort filariasis = tidak 
filariasis 

1.892 1.223 2.925 

For cohort filariasis = 
filariasis 

.395 .162 .961 

N of Valid Cases 64   
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Multivariat 
 

Case Processing Summary 

Unweighted Cases
a
 N Percent 

Selected Cases Included in Analysis 64 100.0 

Missing Cases 0 .0 

Total 64 100.0 
Unselected Cases 0 .0 
Total 64 100.0 

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of 
cases. 

 
Dependent Variable Encoding 

Original Value Internal Value 

tidak filariasis 0 
filariasis 1 

 

 
Categorical Variables Codings 

 Frequency Parameter 
coding 

(1) 

keberadaan hewan ternak tidak ada 20 .000 

ada 44 1.000 
status ekonomi cukup 17 .000 

kurang 47 1.000 
perilaku baik 17 .000 

kurang baik 47 1.000 
pengetahuan baik 21 .000 

kurang 43 1.000 
resting place tidak ada 23 .000 

ada 41 1.000 
pemasangan kawat kassa terpasang 18 .000 

tidak terpasang 46 1.000 
breeding place tidak ada 20 .000 

ada 44 1.000 
pekerjaan tidak berisiko 22 .000 

berisiko 42 1.000 
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Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1
a
 pekerjaan(1) 3.233 1.578 4.198 1 .040 25.351 1.151 558.468 

status_ekonomi(1) .105 1.758 .004 1 .952 1.111 .035 34.817 

perilaku(1) -3.287 2.083 2.490 1 .115 .037 .001 2.217 

pengetahuan(1) 1.928 1.197 2.595 1 .107 6.876 .659 71.795 

resting(1) 3.706 1.442 6.610 1 .010 40.705 2.413 686.627 

breeding(1) 3.085 1.853 2.773 1 .096 21.869 .579 825.578 

kawat(1) -.102 1.669 .004 1 .951 .903 .034 23.794 

ternak(1) 1.573 1.348 1.362 1 .243 4.819 .343 67.636 

Constant -7.551 2.195 11.837 1 .001 .001   
Step 2

a
 pekerjaan(1) 3.271 1.449 5.097 1 .024 26.333 1.539 450.484 

perilaku(1) -3.244 1.959 2.744 1 .098 .039 .001 1.812 
pengetahuan(1) 1.938 1.187 2.666 1 .102 6.943 .678 71.070 
resting(1) 3.683 1.383 7.088 1 .008 39.777 2.643 598.703 
breeding(1) 3.109 1.819 2.922 1 .087 22.389 .634 790.795 
kawat(1) -.090 1.655 .003 1 .956 .914 .036 23.395 
ternak(1) 1.577 1.345 1.376 1 .241 4.841 .347 67.511 
Constant -7.554 2.195 11.842 1 .001 .001   

Step 3
a
 pekerjaan(1) 3.270 1.448 5.101 1 .024 26.311 1.541 449.335 

perilaku(1) -3.256 1.945 2.802 1 .094 .039 .001 1.745 
pengetahuan(1) 1.926 1.168 2.721 1 .099 6.865 .696 67.725 
resting(1) 3.678 1.381 7.097 1 .008 39.585 2.644 592.756 
breeding(1) 3.073 1.691 3.303 1 .069 21.596 .786 593.486 
ternak(1) 1.545 1.210 1.631 1 .202 4.687 .438 50.174 
Constant -7.552 2.193 11.860 1 .001 .001   

Step 4
a
 pekerjaan(1) 2.897 1.366 4.501 1 .034 18.121 1.247 263.358 

perilaku(1) -2.182 1.721 1.607 1 .205 .113 .004 3.292 
pengetahuan(1) 1.642 1.078 2.318 1 .128 5.164 .624 42.745 
resting(1) 3.256 1.227 7.036 1 .008 25.935 2.340 287.494 
breeding(1) 3.451 1.687 4.183 1 .041 31.529 1.155 860.875 
Constant -6.750 1.935 12.176 1 .000 .001   

Step 5
a
 pekerjaan(1) 1.703 .956 3.173 1 .075 5.490 .843 35.753 

pengetahuan(1) 1.038 .974 1.134 1 .287 2.822 .418 19.046 
resting(1) 3.171 1.197 7.023 1 .008 23.839 2.284 248.832 
breeding(1) 2.440 1.276 3.657 1 .056 11.478 .941 140.009 
Constant -6.136 1.657 13.718 1 .000 .002   

Step 6
a
 pekerjaan(1) 1.909 .936 4.161 1 .041 6.748 1.078 42.254 

resting(1) 3.239 1.185 7.476 1 .006 25.515 2.503 260.140 

breeding(1) 3.042 1.223 6.188 1 .013 20.956 1.907 230.334 

Constant -6.152 1.733 12.608 1 .000 .002   
a. Variable(s) entered on step 1: pekerjaan, status_ekonomi, perilaku, pengetahuan, resting, breeding, kawat, 
ternak. 
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ROC Curve 
Case Processing Summary 

filariasis Valid N 
(listwise) 

Positive
a
 32 

Negative 32 

Larger values of the test 
result variable(s) indicate 
stronger evidence for a 
positive actual state. 
a. The positive actual state is 
filariasis. 

 
 

Area Under the Curve 
Test Result Variable(s): Predicted probability 

Area Std. Error
a
 Asymptotic Sig.

b
 Asymptotic 95% Confidence 

Interval 

Lower Bound Upper Bound 

.941 .032 .000 .879 1.000 

The test result variable(s): Predicted probability has at least one tie between the 
positive actual state group and the negative actual state group. Statistics may be 
biased. 
a. Under the nonparametric assumption 
b. Null hypothesis: true area = 0.5 
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Lampiran 5 

 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

 

 
 

 

  

Program Sosialisasi BELKAGA kepada 

Masyarakat  

 

Program Sosialisasi BELKAGA Bersama 

TIM PUSKESMAS JATIBARANG 

 

Peserta Program Sosialisasi BELKAGA 

 

Pengisian Kuesioner Terhadap Responden 

Kelompok Kontrol Filariasis  
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Pemeriksaan Fisik Terhadap  Responden 

Kelompok Kasus Filariasis 

 

Pengisian Kuesioner Terhadap  Responden 

Kelompok Kasus Filariasis 

 

Pemeriksaan Lingkungan Fisik dan Biologi 

Kelompok Kontrol Filariasis 

 

Pemeriksaan Lingkungan Fisik dan Biologi 

Kelompok Kasus 

 



159 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Penangkapan  nyamuk dengan Metode 

Resting place 

 

Penangkapan  nyamuk dengan metode  

Human  Landing 

 

Hasil penangkapan nyamuk dirumah 

responden 

 

Hasil penangkapan nyamuk yang telah 

dimasukkan kedalam tube 
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Nyamuk yang terperangkap dengan alat 

Aspirator  

 

Hasil identifikasi nyamuk dengan 

mikroskop 

 

Proses identifikasi nyamuk bersama TIM 

Vektor B2P2VRP Salatiga 

 

Pengamatan hasil identifikasi dengan 

pendampingan  
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Lampiran 6 
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