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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis, maka penelitian terdahulu 

menjadi sangat penting agar dapat diketahui hubungan antara penelitian yang 

dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan pada saat ini, dan 

terjadinya suatu penjiplakan atau duplikasi dalam penelitian yang dilakukan 

tersebut mempunyai arti penting sehingga dapat diketahui kontribusi penelitian ini 

terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.  

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan demam 

berdarah dengue, metode yang digunakan sebelumnya dan ditinjau dari berbagai 

sudut pandang para penelitinya.  

Penelitian mengenai pengelompokkan tingkat kerawanan kasus DBD 

sebelumnya dilakukan oleh Yuniastuti dan Respati (2013) dengan menggunakan 

metode analisis buffer, analisis skoring, dan analisis overlay. Cluster yang 

terbentuk pada penelitian ini adalah 3 cluster yaitu agak rawan, rawan, sangat 

rawan.  Variabel yang digunakan yaitu kepadatan penduduk, kepadatan 

permukiman, jarak terhadap sungai, jarak terhadap lokasi TPS, dan pola 

permukiman. Pada penelitiannya juga disebutkan bahwa kepadatan penduduk 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persebaran penyakit DBD, 

kepadatan penduduk yang padat akan memudahkan penularan DBD karena 

berkaitan dengan jarak terbang nyamuk sebagai vektornya. Selain itu, pola 

permukiman juga mempunyai pengaruh terhadap persebaran penyakit DBD. Pola 

permukiman mempengaruhi perkembangbiakan vektor nyamuk Aedes aegypty, 

jika pola permukimannya teratur dan terencana dengan sangat baik maka kondisi 

disuatu lingkungan atau wilayah akan baik, sehingga dapat menggurangi 

perkembangan vektor nyamuk. Kelebihan pada penelitian ini adalah variabel yang 

digunakan banyak, sehingga dapat menggambarkan tingkat kerawanan DBD di 

Kecamatan Bantul dengan baik. Sedangkan kekurangannya adalah hasil cluster 

tidak disajikan dalam bentuk peta. 
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Penelitian mengenai pengelompokkan wilayah berdasarkan kasus DBD juga 

dilakukan oleh Bakhtiar,dkk. (2014) dengan menggunakan metode K-Means. 

Variabel yang digunakan yaitu total kasus DBD tahun 2001-2013, rata-rata 

indicate rate (IR) tahun 2001-2013, endemisitas DBD, kepadatan penduduk, 

kepadatan bangunan, angka bebas jentik, dan curah hujan. Cluster yang terbentuk 

yaitu 3 cluster dengan tingkat kerentanan DBD rendah, sedang dan tinggi. Pada 

penelitian ini dikatakan bahwa pada setiap variabel yang ada memiliki satuan 

yang berbeda sehingga untuk melakukan analisis cluster, perlu dilakukan 

standarisasi data. Kesimpulan yang didapatkan bahwa terdapat 22 desa dengan 

kerentanan terhadap DBD tinggi, 27 desa dengan kerentanan DBD sedang dan 37 

desa dengan kerentanan DBD rendah. Kelebihan penelitian ini adalah data yang 

digunakan adalah data time series. Sedangkan kekurangannya adalah metode yang 

digunakan hanya satu metode analisis cluster. 

Penelitian tentang demam berdarah dengue juga dilakukan oleh Farahiyah, 

Nurjazuli dan Setiani (2014) mengenai Analisis Spasial Faktor Lingkungan dan 

Kejadian DBD di Kabupaten Demak menggunakan metode analisis spasial. 

Variabel independen yang diteliti yaitu House Index (HI), Container index (CI), 

kepadatan penduduk, dan kepadatan rumah, sedangkan variabel dependennya 

adalah kejadian DBD ditinjau dari nilai IR. Kesimpulan yang didapatkan bahwa 

ada kecenderungan semakin tinggi kepadatan penduduk dan kepadatan rumah 

akan semakin tinggi kejadian DBD. Kelebihannya adalah analisis faktor yang 

dilakukan memperhatikan efek spasial. Sedangkan kekurangannya adalah data 

yang dianalisis hanya data sampel 150 responden di Kabupaten Demak. 

Penelitian mengenai penyakit demam berdarah dengue juga dilakukan oleh 

Puspitawati (2012) dengan tujuan untuk menentukan persebaran penyakit DBD 

dengan menggunakan metode Moran’s I yang dibagi menjadi dua yaitu global dan 

local. Data dan variabel yang digunakan adalah data Angka Bebas Jentik (ABJ) 

dan House Index (HI) tahun 2005-2009, data Indicate Rate (IR). Penelitian ini 

melibatkan efek spasial. Kesimpulan yang didapatkan bahwa variabel ABJ tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap persebaran DBD di Kabupaten Semarang, 

sedangkan variabel HI dan IR mempengaruhi kejadian DBD di Kabupaten 
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Semarang. Kelebihan penelitian ini adalah Hasil Pemodelan variabel ABJ, HI dan 

IR dapat digunakan sebagai indikator persebaran penyakit DBD di Kabupaten 

Semarang. Sedangkan kekurangannya adalah variabel yang digunakan masih 

kurang untuk dapat menggambarkan faktor yang mempengaruhi kejadian DBD. 

Selain untuk menganalisis mengenai tingkat kerawanan atau kerentanan 

DBD, metode cluster K-Means juga dapat digunakan untuk bidang yang lain, 

seperti penelitian yang dilakukan Rivani (2010) menggunakan analisis Cluster 

metode K-Means. Pada penelitian tersebut, terbentuk 3 cluster dengan tingkat 

produksi tinggi, menengah dan rendah. Variabel yang digunakan yaitu jumlah 

produksi tanaman pangan utama padi, jagung kedelai, dan kacang kedelai. Dari 

hasil analisis dapat disimpulkan bahwa wilayah provinsi di Indonesia di dominan 

dengan jumlah produksi tanaman pangan utama tinggi. Kelebihan pada penelitian 

ini adalah variabel yang digunakan telah cukup untuk dapat menggambarkan 

daerah berdasakan tingkat produksi tanaman palawija. Sedangkan kekurangannya 

adalah metode cluster yang digunakan hanya satu metode analisis cluster. 

Penelitian lain tentang demam berdarah dengue juga dilakukan oleh 

Fitriyani (2007). Tingkat kerawanan DBD dapat ditentukan dengan menghitung 

nilai Indeks kerawanan berdasarkan pembobotan dari Incidence Rate (IR), 

Frekuensi Tahun Kejadian (FK) dan Deret Tahun Kejadian DBD per tahun untuk 

setiap kabupaten. Variabel yang digunakan yaitu jumlah kasus DBD, curah hujan 

wilayah Kabupaten Indramayu tahun 1992–2002, jumlah penduduk. Penelitian ini 

menghasilkan kesimpulan bahwa wilayah yang rawan terjadi kasus DBD 

merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi. Kelebihan pada penelitian 

ini adalah Tingkat kerawanan DBD ditentukan dengan menghitung nilai Indeks 

kerawanan berdasarkan pembobotan dari Incidence Rate (IR), Frekuensi Tahun 

Kejadian (FK) dan Deret Tahun Kejadian DBD per tahun untuk setiap kabupaten. 

Sedangkan kekurangannya adalah Variabel faktor yang digunakan masih kurang. 

Sebaiknya perlu mempertimbangkan data faktor-faktor unsur iklim dan sosial 

ekonomi setiap kabupaten. 

Metode suatu penelitian dapat digunakan lebih dari satu untuk mendapatkan 

hasil yang terbaik, seperti penelitian yang dilakukan oleh Laraswati (2014), pada  



12 
 

  

data jumlah kasus penyakit di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 

2013. Variabel yang digunakan yaitu jumlah kasus penyakit DBD, Diare, TB 

paru, Pneumonia pada balita, dan gizi buruk balita. Kelompok yang dibentuk 

sebanyak 3 cluster dengan tingkat kesehatan baik, tingkat kesehatan kurang baik 

dan tingkat kesehatan rawan penyakit. Hasil penelitian didapatkan bahwa metode 

complete linkage dan metode average linkage merupakan metode paling baik. 

Kelebihan pada penelitan ini adalah metode yang digunakan lebih dari dua metode 

analisis cluster. Sedangkan kekurangannya adalah pemetaan daerah berdasarkan 

tingkat kesehatan tidak sesuai dengan hasil pembagian cluster. Pada pemetaan 

daerah, dilakukan pemetaan per kabupaten di DIY. Namun, hasil cluster 

menunjukkan pengelompokkan tingkat kesehatan  per kecamatan di DIY. 

Penelitian mengenai perbandingan metode cluster juga dilakukan oleh 

Hidayati (2010). Variabel yang digunakan yaitu BEP, ROE, ROA, dan NPM yang 

merupakan rasio profitabilitas dari 27 bank. Hasil penelitian didapat kesimpulan 

bahwa metode Single linkage lebih baik dibandingkan dengan metode K-Means. 

Kelebihannya adalah variabel nya digunakan sudah lengkap dan tepat dalam 

mengelompokkan bank berdasarkan rasio profitabilitas. Sedangkan 

kekurangannya adalah pembentukkan banyaknya cluster tidak seragam, sehingga 

untuk melakukan perbandingan metode cluster kurang tepat dilakukan.  

Penelitian lain juga dilakukan oleh Ningsih, Wahyuningsih dan Nasution 

(2016). Pada penelitian ini menggunakan variabel yang digunakan yaitu jumlah 

produksi palawija (Jagung, Ubi Kayu, dan Kacang tanah) dengan membentuk 

menjadi 3 cluster. Kesimpulan pada panelitian ini yaitu pengelompokkan dengan 

menggunakan metode Average Linkage lebih baik daripada metode Complete 

Linkage. Kelebihannya adalah variabel yang digunakan telah cukup untuk dapat 

menggambarkan daerah berdasakan tingkat produksi tanaman palawija. 

Kekurangannya adalah hasil cluster tidak disajikan dalam bentuk peta.  

Pada penelitian yang dilakukan Laeli (2014) menunjukkan bahwa metode 

Average Linkage lebih baik daripada metode Ward’s. Pengelompokkan yang 

dibentuk 4 cluster. Variabel pada penelitian ini alasan nasabah memilih asuransi 

tersebut yaitu Asuransi Jiwa Unit Link sebagai perlindungan terhadap kehilangan 
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penghasilan, Asuransi Jiwa Unit Link adalah suatu cara untuk menabung, 

Asuransi Jiwa Unit Link adalah suatu cara memiliki harta dengan cepat, Asuransi 

Jiwa Unit Link untuk mempersiapkan pendidikan anak, Asuransi Jiwa Unit Link 

untuk mempersiapkan dana pensiun, Asuransi Jiwa Unit Link untuk mengalihkan 

biaya kesehatan yang mahal, Asuransi Jiwa Unit Link untuk ketenangan pikiran, 

dan karena pengaruh dari keluarga atau teman. Kelebihan pada penelitian ini 

adalah melakukan analisis cluster berdasarkan alasan dalam memutuskan untuk 

membeli suatu produk Asuransi Jiwa Unit Link. Kekurangannya adalah metode 

cluster yang diguanakan hanya dua metode. Sebaiknya dalam melakukan analisis 

cluster, perlu membandingkan beberapa metode cluster lain untuk mendapatkan 

hasil cluster yang lebih menggambarkan keadaan nyata. 

  


