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 Latar belakang dalam penelitian ini adalah flu burung (Avian influenza) merupakan suatu 
penyakit menular yang disebabkan oleh virus influenza tipe A dan ditularkan oleh unggas. Avian 
influenza merupakan penyakit ganas yang dapat mengancam kehidupan manusia sehingga 
berpotensi menimbulkan pandemi. Mewabahnya penyakit dari unggas tersebut akhir-akhir ini 
melanda beberapa negara di Asia termasuk Indonesia.  Kejadian flu burung di Kota Semarang 
tahun 2008, 25 kasus yang ditangani oleh tim PSDR di 12 kecamatan, yaitu 21 kasus dengan 
hasil positif flu burung salah satunya adalah Kecamatan Gunungpati. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui bagaimana hubungan antara pengetahuan dan sikap dengan praktik 
pemeliharaan unggas untuk pencegahan flu burung di Kelurahan Sekaran Kecamatan 
Gunungpati.   
 Jenis penelitian ini adalah survei analitik dengan desain penelitian cross sectional. 
Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik unggas yang bertempat tinggal di Kelurahan 
Sekaran. Sampel berjumlah 35 responden yang diperoleh dengan menggunakan teknik total 
sampling. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1) Kuesioner sebagai panduan 
wawancara, 2) Formulir observasi. Data penelitian diperoleh dari data primer berupa hasil 
wawancara dan observasi, sedangkan  data sekunder berupa dokumen laporan tahunan kasus 
penyakit flu burung Dinas Kesehatan Kota Semarang dan Dinas Pertanian Kota Semarang. Data 
yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan rumus uji statistik chi-
square yang dilanjutkan dengan uji fisher. 
 Dari penelitian didapatkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan responden tentang 
pencegahan flu burung (Avian influenza) dengan praktik pemeliharaan unggas (p value=0,015, 
CC=0,425), dan ada hubungan antara sikap responden terhadap pencegahan flu burung (Avian 
influenza) dengan praktik pemeliharaan unggas (p value=0,002, CC=0,462). 

Saran kepada masyarakat adalah supaya meningkatkan pengetahuan tentang pencegahan 
flu burung (Avian influenza) serta instansi terkait untuk melakukan promotif dan preventif seperti 
mengadakan penyuluhan dan mengadakan pemantauan dan pemeriksaan unggas secara rutin dan 
berkala. 
 
 
 


