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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi malaria telah banyak 

dilakukan. Penelitian terdahulu, sangat penting sebagai kajian bagi penulis untuk 

mengetahui hubungan antara penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan 

penelitian yang dilakukan saat ini. Berikut ini akan dijelaskan mengenai beberapa 

penelitian yang berkaitan dengan faktor-faktor malaria yang pernah dilakukan 

sebelumnya. 

Menurut Arifin (2002), rumah yang tidak memenuhi syarat kesehatan akan 

terkait erat dengan penyakit berbasis lingkungan, dimana kecenderungannya 

semakin meningkat dari sisi epidemiologis, telah terjadi pula transisi yang cukup 

cepat terhadap beberapa penyakit menular, seperti penyakit malaria dbd, diare dan 

penyakit menular lainnya. Rumah sehat merupakan salah satu sarana untuk 

mencapai derajat kesehatan yang optimum. Untuk memperoleh rumah yang sehat 

ditentukan oleh tersedianya sarana sanitasi perumahan. Sanitasi rumah adalah 

usaha kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada pengawasan terhadap 

struktur fisik dimana orang menggunakannya untuk tempat tinggal berlindung 

yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia. 

Atmawikarta (2002), dalam bukunya “Investasi Kesehatan Untuk 

Pembangunan Ekonomi” keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan 

kemiskinan terhadap kesehatan sangat erat, begitu juga sebaliknya, ketiga variabel 

ini mempunyai hubungan timbal balik. Analisis membuktikan bahwa 

penanggulangan kemiskinan dan peningkatan status  kesehatan memerlukan 

kerangka kebijakan makroekonomi yang kondusif untuk menciptakan 

pertumbuhan ekonomi yang cepat dan berkeadilan dan terdapat korelasi yang kuat 

antara tingkat kesehatan yang baik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 

Bukti-bukti makroekonomi menjelaskan bahwa negara-negara dengan kondisi 

pertumbuhan ekonomi yang bagus atau tinggi, menghadapi tantangan kesehatan 

yang lebih ringan jika dibandingkan dengan negara yang lebih rendah 



11 
 

perekonomiannya. Beberapa alasan meningkatnya beban penyakit pada penduduk 

miskin adalah: Pertama, penduduk miskin lebih rentan terhadap penyakit karena 

terbatasnya akses terhadap air bersih dan sanitasi serta kecukupan gizi. Kedua, 

penduduk miskin cenderung enggan mencari pengobatan walaupun sangat 

membutuhkan karena terdapatnya kesenjangan yang besar dengan petugas 

kesehatan, terbatasnya sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan 

terbatasnya pengetahuan untuk menghadapi serangan penyakit. 

Suwadera (2003). Penelitianya yang berjudul “Beberapa Faktor Risiko 

Rumah Tangga yang Berpengaruh dengan Kejadian Malaria Pada Balita ( Studi 

Kasus Kontrol Di Puskesmas Kambaniru Sumba Timur)”. Hasil yang didapat Ada 

pengaruh yang bermakna antara status gizi, ternak besar, konstruksi dinding/lantai 

rumah, ventilasi rumah serta kebiasaan menggunakan kelambu dengan kejadian 

malaria. 

Darundiati (2005), dalam penenelitiannya “Analisis Faktor-Faktor Resiko 

Malaria Di Daerah Endemis Dengan Pendekatan Spasial Di Kabupaten 

Purworejo”, penenlitian ini merupakan penelitian observasional dengan 

pendekatan cross sectional. Hasil annalisis menunjukan adanya hubungan 

bermakna dari faktor lingkungan, faktor perilaku, faktor pelayanan kesehatan. 

Menurut Adisamito (2008), dalam bukunya yang berjudul “analis 

kemiskinan, MDGs dan kebijakan kesehatan nasional” letak Indonesia yang 

berada di daerah tropis merupakan reservoir yang tepat bagi perkembang biaknya 

berbagai macam penyakit diantaranya adalah penyakit malaria yang juga banyak 

menyerang masyarakat miskin.  

Effendy (2009), dalam penelitianya yang berjudul “Perilaku Hidup 

Berpindah Masyarakat Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan Provinsi 

Kalimantan Timur Sebagai Faktor Risiko Kejadian Malaria pada Balita”. Salah 

satu variable yang digunakan adalah status gizi balita yang berpengaruh terhadap 

kejadian malaria pada balita.  

Sunaryo dan Benekdiktus (2012), dengan judul penelitian “Distribusi 

Spasial Kasus Malaria di Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara, 

Provinsi Jawa Tengah” metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif 
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dan pemetaan untuk daerah habitat perkembangbiakan nyamuk anopheles. Hasil 

yang dicapai dalam penelitian ini adalah distribusi kasus malaria meningkat pada 

bulan april terkait dengan pola curah hujan yang merata sepanjang tahun pada saat 

itu. Kasus malaria tersebar di enam desa, terbanyak di desa gunung jati dan desa 

pagedongan, sebaran terbanyak ditemukan berada di dekat sungai, karena 

rembesan dan keberadaan hujan sepanjang tahun. Secara umum akses terhadap 

pelayanan kesehatan terutama pelayanan malaria belum difungsikan secara 

optimal oleh masyarakat, sehingga saran untuk penelitian selanjutnya adalah 

dengan menambahkan varibel jumlah pelayanan/sarana kesehatan atau jumlah 

tenaga kesehatan. 

Santjaya (2012), dengan penelitiannya yang berjudul “Pemodelan 

Kausalitas Determinan Malaria di Kabupaten Purworejo 2010”. Metode penelitian 

yang digunakan adalah kuantitatif dengan Pendekatan analisis penyebab, Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Prevalensi kejadiaan malaria dipengaruhi oleh 

intensitas sinar matahari dan curah hujan. 

Sulistyawati (2012), dalam penelitiannya yang berjudul “Statistik Spasial 

Kepadatan Penduduk Terhadap Kejadian Malaria di Kabupaten Purworejo dengan 

Menggunakan Gis”. Metode penelitian menggunakan penelitian analitik dengan 

GIS sebagai alat analisis. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa ada hubungan 

antara kejadian malaria dan kepadatan penduduk. 

Iskandar (2012), dalam penelitiannya yang berjudul “Hubungan Antara 

Faktor Lingkungan dan Faktor Sosial Terhadap Penyakit Malaria di Kabupaten 

Sukabumi Tahun 2010”. Metode penelitian bersifat deskriptif-analitik dengan 

menggunakan disain Cross Sectional untuk menganalisa konstribusi faktor 

lingkungan dan sosial yang berpotensi menyebabkan kasus malaria pada 

masyarakat yang bertempat tinggal di daerah endemis malaria di Kabupaten 

Sukabumi. Dalam penelitiannya penulis mengatakan bahwa faktor-faktor yang 

berpengauh terhadap penyakit malaria adalah faktor lingkungan fisik (curah 

hujan, suhu, kelembapan) keadaan topografi dan demografi (ketinggian wilayah 

dan keadaan kependudukan). 
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Aradea (2012), dalam penelitiannya yang berjudul “Faktor-Faktor Resisko yang 

Berhubungn dengan Kejadian Malaria Menurut Kawasan Pantai dan Pedalaman 

di Kabupaten Pontianak Tahun 2011”, mengunakan metode penelitian 

observasional analitik dengan desain kasus control. Hasil yang diperoleh ,kejadian 

malaria dipengaruhi oleh ketinggian wilayah dan kepadatan penduduk 

Menurut Dinas Kesehatan NTT tahun 2012, kesehatan merupakan salah 

satu aspek kesejahteraan dan fokus utama pem-bangunan manusia, karena 

kesehatan sebagai modal berharga bagi seseorang dalam melakukan aktifitas 

kehidupannya. Beberapa kasus penyakit masih banyak terjadi di NTT, seperti 

diare dan malaria, dimana jumlahnya lebih dari 100 000 kasus pada kurun waktu 

dua tahun terakhir. kasus malaria paling banyak terjadi di Kabupaten Sumba Barat 

Daya. Penyakit Malaria merupakan salah satu penyakit yang menjadi masalah 

kesehatan di Provinsi NTT, dimana penyakit ini masih menjadi penyebab 

kematian bagi bayi, balita dan ibu hamil serta dapat menurunkan produktifitas 

tenaga kerja. Hampir 90% desa di Provinsi NTT hampir 100% desa endemis 

malaria. Wilayah endemis malaria pada umumnya adalah desa-desa terpencil 

dengan kondisi lingkungan yang tidak baik, sarana transportasi dan komunikasi 

yang sulit, akses pelayanan kesehatan kurang, tingkat pendidikan dan sosial 

ekonomi masyarakat yang rendah, serta buruknya perilaku masyarakat terhadap 

kebiasaan hidup sehat. 

Hakim (2013) dalam penelitian yang berjudul “Faktor Resiko Penularan 

Malaria di Desa Pamotan Kabupaten Pangandaran” dengan tujuan penelitianya 

adalah untuk mengidentifikasikan  faktor resiko penularan serta menghitung 

perkiraan terjadinya penularan malaria. Analisis yang digunakan adalah analisis 

deskriptif dan analisis korelasi. Hasil analisis data yaitu faktor resiko yang 

berpengaruh terhadap penularan malaria adalah curah hujan dan jumlah kepadatan 

penduduk. 

Menurut Tapan (2013), terbatasnya sumber daya misalnya pertumbuhan 

ekonomi disuatu daerah tidak begitu bagus atau dengan kata lain terjadi krisis 

ekonomi menyebabkan dana operasional rendah dan terbatasnya suplai peralatan 
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Perbandingan penelitian terdahulu dan yang akan diteliti (penelitian 

terbaru) dapat dilihat pada lampiran 8. Ada bermacam-macam metode untuk 

melakukan analisis cluster, diantaranya adalah metode hierarki yaitu suatu metode 

yang membentuk tingkatan tertentu seperti pada struktur pohon karena proses 

pengclusterannya dilakukan secara bertingkat/bertahap.  

Penelitian tentang faktor risiko terjadinya malaria telah banyak dilakukan 

dan berdasarkan referensi yang ada, belum pernah dilakukan penelitian tentang 

pengelompan wilayah rawan penyakit malaria studi kasus di Provinsi Nusa 

Tenggara Timur. Seperti yang dijelaskan pada uraian sebelumnya, variabel dalam 

penelitian ini digunakan berdasarkan referensi dari beberapa sumber pustaka 

diantaranya  penelitian terdahulu (tesis, jurnal, skripsi), buku, artikel, dan dinas 

kesehatan. 

  


