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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Malaria merupakan salah satu penyakit penyebab masalah kesehatan 

masyarakat terutama di negara tropis dan sub tropis yang sedang berkembang. 

Pertumbuhan penduduk yang cepat, migrasi, sanitasi yang buruk, serta daerah yang 

terlalu padat, membantu memudahkan penyebaran penyakit tersebut. Pembukaan 

lahan baru serta perpindahan penduduk dari desa ke kota (urbanisasi) telah 

memungkinkan kontak antara nyamuk dengan manusia yang bermukim di daerah 

tersebut. Penyebaran yang luas serta kemampuan untuk menginfeksi yang tinggi 

menyebabkan penyakit ini sulit untuk dikendalikan. Sekitar 100 juta kasus penyakit 

malaria terjadi setiap tahun dan sekitar 1 persen diantaranya fatal. Seperti kebanyakan 

penyakit tropis lainnya, malaria merupakan penyebab utama kematian di negara 

sedang berkembang. Penyakit ini setiap tahun terjadi 300–500 juta kasus yang  

menyebabkan 2 juta kematian (1 dalam 30 detik). Penyakit malaria merupakan salah 

satu penyakit yang paling banyak mengakibatkan penderitaan dan kematian. Penyakit 

yang disebabkan oleh protozoa genus Plasmodiumyang ditularkan lewat gigitan 

nyamuk ini menyerang hampir semua wilayah atau kawasan di permukaan bumi 

(Arsin, 2012).  

Kondisi geografis yang bervariatif mulai dari pantai dan sampai pegunungan 

yang memungkinkan tersebarnya tempat perindukan vektor dan resting nyamuk yang 

sulit untuk dikontrol. Sedangkan transmisi penyakit malaria telah diketahui dapat 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor sosial. di provinsi  Nusa Tenggara 

Timur juga terdapat faktor lingkungan dan faktor sosial yang hampir sama dengan 

daerah endemis malaria di daerah lain. Dengan faktor geografis yang bervariatif maka 

lingkungan ekosistem pun akan bervariatif. Ekosistem akan mempengaruhi hubungan 

interaktif antara penduduk dengan lingkungannya. Hutan bakau merupakan habitat 
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nyamuk penular malaria. Bendungan alamiah yang terbentuk di muara antara sungai-

sungai kecil merupakan potensi sumber penularan penyakit malaria. Sedangkan iklim 

seperti kelembaban, curah hujan dapat mempengaruhi ekosistem baik habitat 

binatang penular penyakit, bahkan tumbuh kembangnya koloni kuman secara 

alamiah. Kondisi cuaca dapat berpengaruh pada keberhasilan reproduksi vektor. 

Dengan lain iklim dan kejadian penyakit memiliki hubungan yang amat erat terhadap 

terjadinya berbagai penyakit menular. 

Penyebaran malaria dipengaruhi karakteristik lokal wilayah termasuk adanya 

perbedaan ekologis wilayah. Telah diketahui bahwa malaria ditularkan oleh nyamuk 

Anopheles, dan setiap spesies mempunyai perilaku atau bionomic yang berbeda 

sesuai dengan lingkungan habitatnya. Lingkungan persawahan perbukitan, dan pantai 

yang dicirikan oleh berbedanya letak ketinggian, jenis vegetasi jenis tempat 

perkembang biakan nyamuk, dapat menentukan jenis spesies Anopheles dan pola 

penularan yang berbeda. Pemutusan mata rantai penularan merupakan strategi 

pemberantasan penyakit yang harus dilakukan berbasis wilayah. Manajemen penyakit 

berbasis wilayah pada hakikatnya adalah manajemen penyakit yang dilakukan secara 

komprehensif dengan melakukan serangkaian upaya yaitu tata laksana (manajemen) 

kasus atau penderita dengan baik dan tata laksana faktor resiko. Faktor resiko 

penyakit malaria diantaranya faktor resiko lingkungan, parasit, dan vektor. Untuk 

melakukan upaya manajemen berbasis wilayah diperlukan informasi kondisi lokal 

spesifik tentang faktor resiko baik penderita, lingkungan, agent penyakit dan media 

transmisi. Informasi lokal spesifik, terhadap penularan malaria pada setiap daerah 

yang memiliki ekosistem berbeda mengaharuskan untuk dilakukan analisis spasial 

atau analisis keruangan (Achmadi, 2009). 

Variabel yang mempengaruhi penyebaran malaria sangat dipengaruhi oleh 

populasi manusia itu sendiri. Faktor biologi manusia yang mencakup status 

immunisasi, faktor genetik manusia, status sosial ekonomi, Kondisi rumah dan 
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tempat kerja, pajanan vektor dan perilaku manusia, memegang peranan penting dalam 

transmisi penularan malaria (Oaks et.al, 1991).  

Transmisi malaria terjadi akibat kontak langsung antara manusia dan vektor 

malaria yang dipengaruhi faktor lingkungan; yaitu jenis pemukiman, sanitasi rumah 

dan penempatan kandang ternak. Penempatan kandang ternak di sekitar rumah dapat 

mereduksi transmisi penyakit malaria terhadap manusia. Hal ini disebabkan oleh 

ketersedian sumber darah di alam. Kebiasaan nyamuk untuk menggigit di luar rumah 

(alam) juga turut mempengaruhi transmisi tersebut. Faktor sosial yang mencakup 

kondisi demografik (usia, jenis kelamin, ras, jenis pekerjaan, sosial ekonomi 

keluarga, status perkawinan), riwayat penyakit sebelumnya, gaya dan cara hidup, 

hereditas (keturunan), status gizi dan tingkat imunitas juga mempengaruhi transmisi 

malaria. 

Para ahli kesehatan masyarakat sangat sepakat dengan kesimpulan  yang 

mengatakan bahwa kontribusi terbesar terhadap terciptanya peningkatan derajat 

kesehatan seseorang berasal dari kualitas kesehatan lingkungan dibandingkan faktor 

yang lain. Bahkan, lebih jauh menurut hasil penelitian para ahli, ada korelasi yang 

sangat bermakna antara kualitas kesehatan lingkungan dengan kejadian penyakit 

menular maupun penurunan produktivitas kerja. Pendapat ini menunjukkan bahwa 

demikian pentingnya peranan kesehatan lingkungan bagi manusia atau kualitas 

sumber daya manusia. (Arifin, 2002). 

Menurut data dari fasilitas kesehatan Depkes RI pada tahun 2001 diperkirakan 

prevalensi malaria adalah 850,2 per 100.000 penduduk dengan angka yang tertinggi, 

diantaranya adalah  Nusa Tenggara Timur (NTT).  

 Angka AMI di provinsi NTT  tahun 2005-2007 berfluktuasi dengan tingkat 

kerugian ekonomi berupa kehilangan hari kerja produktif, yang jika di hitung dengan 

uang maka kerugian yang ditimbulkan 4,6 milyar pertahun. Annual Malaria 

Incidence Provinsi NTT selama tiga tahun terakhir yaitu 167 %, tahun 2005, 145 % 

tahun 2006 dan pada tahun 2007 sebesar 119 %. Dari 16 kabupaten yang tersebar di 
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empat pulau utama (Timor, Flores, Sumba dan Alor) di provinsi NTT,  Kabupaten 

Kupang merupakan kabupaten dengan AMI tertinggi yang berada di Pulau Timor 

dengan angka yang berfluktuasi. Pada tahun 2005 sebesar 151%, tahun 2006 sebesar 

161,60 %, tahun 2007 sebesar 161,10 % dan pada tahun 2008 sebesar 128,72 %. 

(Dinkes Prov. NTT, 2007). 

Secara nasional, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan daerah 

dengan angka kesakitan malaria yang tergolong tinggi. Kondisi ini terjadi hampir di 

semua kabupaten/kota di NTT dan terkategori endemis. Orasi ilmiah Weraman yang 

berjudul Indeks Klinis Epidemiologis Penemuan Dini Kasus Malaria bagi Kader 

Kesehatan di wilayah Kepulauan NTT. Menurut Weraman, angka kesakitan malaria 

di NTT selalu befluktuasi dan tidak menutup kemungkinan terjadi peningkatan kasus 

penyakit malaria di tahun-tahun mendatang apabila tidak ada upaya optimal dalam 

penanggulannya. 

Dinas Kesehatan (Dinkes)  NTT tahun 2013 melaporkan bahwa surveilans 

dilakukan masih sebatas pada laporan rutin yang dilakukan pada beberapa 

kabupaten/kota yang umumnya belum sesuai dengan konsep sistem surveilans 

epedemiologi yang berlangsung. Di tahun 2004, dilaporkan tidak kurang dari 711.480 

kasus malaria klinik terjadi di NTT, dimana 20% dari 75.000 slide darah yang 

diperiksa positif malaria. Bahkan data Depkes (2000) menunjukkan bahwa tidak 

kurang dari 73% kasus yang diobati di puskesmas dan rumah sakit di NTT adalah 

malaria. Dinas Kesehatan NTT juga mencatat bahwa khusus untuk Kabupaten 

Kupang, rata-rata kasus malaria klinis dari tahun 2002-2004 mencapai 181 kasus per 

1.000 orang pertahun, bahkan di tahun 2004 mencapai 205 kasus per 1.000 orang 

pertahun. (Pos Kupang.Com, 2013). 

Jumlah kasus penyakit malaria klinis di Provinsi NTT pada tahun 2008, 

sebanyak 525.791 kasus. Kasus penyakit malaria klinis tertinggi ada di Kabupaten 

Sumba Barat sebanyak 94.651 kasus, Kabupaten Sikka 87.622 kasus, Kabupaten 

Ende 75.709 kasus, terendah di Kabupaten TTU sebesar 4.872 kasus, Kota Kupang 
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9.075 kasus,  Kabupaten Negekeo 4.685 kasus. Jumlah angka penyakit malaria positif  

di Provinsi NTT pada tahun 2009, sebanyak 120.428 kasus. Angka penyakit malaria 

positif berdasarkan kabupaten/kota tertinggi ada di Kabupaten Sumba Barat sebanyak 

22.216 kasus, angka terendah ada di Kota Kupang sebanyak 695 kasus dan 

Kabupaten Flores  Timur sebanyak 1.121 kasus. (Dinkes NTT, 2010). 

Terdapat 15 juta kasus malaria di Indonesia dengan 38.000 kematian setiap 

tahunnya. Diperkirakan 35% penduduk Indonesia tinggal di daerah berisiko tertular 

malaria. Dari 484 kabupaten/kota yang ada di Indonesia, 338 kabupaten/kota 

merupakan wilayah endemis malaria. Sebagai gambaran dapat dilihat pada Provinsi 

NTT yang merupakan provinsi dengan API tertinggi dengan nilai sebesar dan 12,14 

per 1.000 penduduk (Depkes RI, 2010). 

Data dari API menyebutkan bahwa penyakit malaria di kabupaten Flores 

Timur menempati peringkat pertama dari 10 penyakit. tahun 2010 terpapat 3.727 

kasus positif dari 6.549 kasus klinis dan  tahun 2009 sebanyak 8.403 kasus klinis dan 

positif malaria 3.727 kasus klinis dan seluruhnya diberikan pengobatan, jika di 

bandingkan dengan tahun 2008 terjadi penurunan kasus klinis  sebesar 27.204 

(85,2%) dan positif malaria sebesar 6.515 orang (24,4%) (Profil Dinkes Flotim,2011).  

Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 

Kementerian Kesehatan telah menetapkan Stratifikasi endemisitas malaria 

berdasarkan Annual Parasite Incidences (API) suatu wilayah di Indonesia menjadi 4 

(empat) strata yaitu : 

1. Endemis Tinggi bila API > 5 per 1000 penduduk 

2. Endemis Sedang bila API 1 -5 per 1000 penduduk 

3. Endemis Rendah bila API 0 - 1 per 1000 penduduk 

4. Non Endemis bila tidak ada penularan malaria. 

Tahun 2012 kasus malaria positif tertinggi di Kabupaten Lembata sebanyak 

22.083 kasus, sedangkan kasus terendah di Kota Kupang sebanyak 284 kasus. (Profil 

Kesehatan NTT tahun 2012). 
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Badan pusat statistika merangkum data jumlah kasus malaria per 1000 

penduduk seperti yang terdapat dalam gambar 1.1 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar 1.1 dapat dilihat grafik garis angka kasus malaria, pada tahun 

2010 sebesar 12.640 jiwa namun mengalami peningkatan yang cukup signifikant 

pada tahun 2011 yaitu sebesar 118.842 jiwa dan mengalami penurunan 112.903 jiwa, 

tahun 2013 juga mengalami penurunan 108084 jiwa. Walaupun API ini mengalami 

penurunan namun jika dibandingkan dengan target Renstra Dinkes Provinsi NTT 

pada tahun 2013 tidak tercapai (target 2013 sebesar 4 per 1000 penduduk), hingga 

pada tahun 2014 mengalami peningkatan yang sangat signifikant yakni sebesar 

363.922 jiwa, hal ini berarti rencana strategi Dinas Kesehatan Provinsi NTT untuk 

mencapai dibawah 5 per 1000 penduduk masih sangat jauh. Berdasarkan angka 

tersebut, dilihat dari nilai API, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih dalam endemis 

malaria tingkat tinggi dari tahun 2011 hingga tahun  2014, hal ini berarti kasus 

malaria di Provinsi Nusa Tenggara Timur belum teratasi sepenuhnya.  

Sumber: hasil pengolahan microsoft excel 

Gambar 1.1 Grafik Jumlah Kasus Malaria di NTT Tahun 2010-2014 



7 
 

Pada tanggal 8 April 2000 bertempat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 

menteri kesehatan mencanangkan “gerakan berantas kembali malaria (gebrak 

malaria)” yang merupakan gerakan nasional dalam upaya pemberantasan malaria, dan 

juga poli malaria desa (polmaldes). Selanjutnya karena adanya keterbatasan dana 

program maka pelaksanaan program tersebut terhenti, dan diubah secara bertahap 

menjadi upaya pemberantasan yang diintegrasikan kedalam system pelayanan seperti 

puskesmas, puskesmas pembantu (pustu) dan lain-lainya. Namun demikian upaya 

penanggulangan malaria tidak berhasil secara optimal karena hanya mengandalkan 

sektor kesehatan, sedangkan pengenalan wilayah atau pemetaan tempat rawan 

penyakit malaria yang meliputi pemetaan langsung penduduk dan survey tambahan 

untuk menetukan situasi tempat tinggal penduduk juga sangat menetukan 

keberhasilan program. Dengan begitu banyak dampak negatif dari penyakit malaria 

maka diperlukan pemetaan untuk daerah rawan penyakit malaria berdasarkan faktor 

penyebab malaria guna memberikan solusi kepada pemerintah agar upaya 

penanggulangan malaria tepat sasaran, sehingga berkurangnya angka kesakitan yang 

disebabkan oleh malaria di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

Penelitian yang berkaitan dengan analisis kelompok telah banyak dilakukan, 

metode yang digunakan juga bermacam-macam, namun penelitian yang berkaitan 

dengan analisis kelompok wilayah rawan penyakit malaria untuk studi kasus Provinsi 

Nusa Tenggara timur belum pernah dilakukan. Untuk itu peneliti tertarik melakukan 

penelitian “Analisis Kelompok Wilayah Rawan Penyakit Malaria di Provinsi Nusa 

Tenggara Timur Tahun 2014” dengan metode yang digunakan adalah metode hierarki 

yaitu metode ward. Pemilihan metode hierarki dalam penelitian ini dikarenakan 

jumlah kelompok yang ingin dibentuk belum diketahui, karena belum ada aturan 

baku yang menentukan berapa jumlah kelompok yang seharusnya terbentuk.  
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1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam 

penelitian ini adalah bagaimana pengelompokan wilayah rawan penyakit malaria di 

Provinsi Nusa Tenggara Timur? 

1.3 Batasan Masalah 

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak melebar, peneliti memberikan 

batasan-batasan masalah yaitu : 

1. Ruang lingkup dari penelitian ini adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

2. Data yang akan diolah merupakan data sekunder yang diambil dari 

website resmi Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Badan  

Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Timur tahun 2014. 

3. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif, 

analisis kelompok, dan pemetaan. 

4. Data diolah dengan menggunakan bantuan software SPSS dengan metode 

pengelompokan hierarki yaitu metode ward dan pemetaan dengan 

menggunakan arcGis versi 10.2.2 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelompokan 

wilayah rawan penyakit malaria di Provinsi Nusa Tenggara? 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dengan diketahui pengelompokan wilayah rawan malaria di Provinsi Nusa 

Tenggara Timur berdasarkan faktor penentu wilayah rawan penyakit malaria 

diharapkan dapat memberikan informasi bagi instansi kesehatan maupun 

masyarakat mengenai wilayah-wilayah rawan terhadap penyakit malaria. 

2. Setelah diketahui pemetaan wilayah rawan penyakit malaria di Provinsi Nusa 

Tenggara Timur diharapkan dapat dijadikan panduan bagi pemerintah daerah 

dalam pengambilan keputusan untuk melaksanakan pemberantasan penyakit 

malaria di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

3. Sebagai sarana belajar bagi penulis dalam menerapkan teori yang telah 

diperoleh pada saat kuliah yakni tentang penerapan ilmu statistika dalam 

berbagai aspek. 

4. Dengan menggunakan keilmuan statistika dapat meramalkan wilayah mana 

saja yang akan terkategori rawan penyakit malaria sehingga diharapkan dapat 

membantu bidang kesehatan dalam pemberantasan malaria berdasarkan data 

yang ada. 


