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BAB III 

LANDASAN TEORI 

3.1 Statistika Deskriptif  

Statistik deskriptif merupakan bidang ilmu statistika yang mempelajari cara-

cara pengumpulan, penyusunan, dan penyajian data suatu penelitian. Statistik 

deskriptif adalah bagian dari ilmu statistik yang meringkas, menyajikan dan 

mendeskripsikan data dalam bentuk yang mudah dibaca sehingga memberikan 

informasi tersebut lebih lengkap. Statistik deskriptif hanya berhubungan dengan hal 

menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data atau 

keadaan atau fenomena, dengan kata lain hanya melihat gambaran secara umum dari 

data yang didapatkan. 

Statistika deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan 

pengumpulan dan penyajian suatu data sehingga memberikan informasi yang berguna 

(Walpole, 1995).
 
Statistik deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi 

gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi (Sugiyono, 

2007).
 
Data yang disajikan dalam statistik deskriptif biasanya dalam bentuk ukuran 

pemusatan data (Kuswanto, 2012). Salah satu ukuran pemusatan data yang biasa 

digunakan adalah mean (Fauzy, 2009). Selain dalam bentuk ukuran pemusatan data 

juga dapat disajikan dalam bentuk salah satunya adalah diagram pareto dan tabel. 

Berikut ini penjelasan mengenai mean, diagram pareto, dan tabel. 

1. Mean 

Mean biasa diterjemahkan rata-rata atau rerata. Mean  dilambangkan dengan 

tanda x yang diberi garis di atasnya ( ) atau biasa disebut . Pada mean suatu 

populasi dilambangkan dengan , sedangkan untuk sampel dilambangkan  

(Kuswanto, 2012). Apabila mempunyai variabel  yaitu  sebagai 
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hasil pengamatan atau observasi sebanyak  kali, maka mean populasi (Santosa, 

2004). 

           ……..………….…. (3.1) 

keterangan: 

-   : rata-rata dari suatu himpunan  

-   : nilai variabel ke  

-  dan  menyatakan banyaknya variabel. 

2. Diagram Pareto  

Diagram Pareto adalah serangkaian diagram batang yang menggambarkan 

frekuensi atau pengaruh dari proses atau keadaan atau masalah. Diagram diatur mulai 

dari yang paling tinggi sampai paling rendah dari kiri ke kanan (Shahindra, 2008). 

3. Tabel 

Tabel adalah daftar berisi ikhtisar dari sejumlah fakta dan informasi. 

Bentuknya berupa kolom-kolom dan baris-baris. Tabel merupakan alat bantu visual 

yang berfungsi menjelaskan suatu fakta atau informasi secara singkat, jelas, dan lebih 

menarik daripada kata-kata. Sajian informasi yang menggunakan tabel lebih mudah 

dibaca dan disimpulkan.Bentuk tabel yang sering digunakan adalah tabel distribusi 

frekuensi, tabel distribusi frekuensi relatif dan tabel kontingensi untuk data kualitatif 

dengan banyak kategori dalam baris maupun kolom.(Hassan, 2001). 

4. Grafik Garis  

Grafik merupakan gambar yang terdiri atas garis dan titik-titik koordinat. 

Dalam grafik terdapat dua jenis garis koordinat, yakni garis koordinat X yang 

berposisi horisontal dan garis koordinat Y yang vertikal. Pertemuan antara setiap titik 

X dan Y membentuk baris-baris dan kolom-kolom. Umumnya grafik digunakan 

untuk membandingkan jumlah data. Selain itu, digunakan pula untuk menunjukkan 

fluktuasi suatu perkembangan jumlah, misalnya dalam rentang waktu lima tahun, 

enam tahun, sepuluh tahun, atau lebih. Dengan grafik, perbandingan serta naik 
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turunnya suatu jumlah data akan lebih jelas. Penyajian data dalam bentuk grafik atau 

diagram bertujuan untuk memvisualisasikan data secara keseluruhan dengan 

menonjolkan karakteristik-karakteristik tertentu dari data tersebut. Jenis grafik atau 

diagram yang sering digunakan diantaranya adalah histogram, diagram batang dan 

daun, diagram garis, diagram lingkaran dan diagram kotak. (Hassan, 2001). 

5. Data 

Menurut Widodo (2014), pengertian data adalah angka yang mempunyai 

makna atau yang memberikan informasi. Data adalah sesuatu yang belum 

mempunyai arti bagi penerimanya dan masih bersifat mentah, sehingga memerlukan 

adanya suatu pengolahan. Data bisa berwujut suatu keadaan, gambar, suara, huruf, 

angka, bahasa ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan 

untuk melihat lingkungan, obyek, kejadian ataupun suatu konsep.  

1. Data Bedasarkan Skala Pengukuran 

Dalam statistika jenis data berdasarkan skala pengukuran menurut (Nugraha, 

2011) ada empat jenis data berdasarkan skala pengukuran yaitu nominal, ordinal, 

interval, dan rasio. Dalam penelitian ini skala pengukuran yang digunakan adalah 

rasio. Skala pengukuran rasio menurut Nugraha (2011) adalah berupa angka 

kuantitatif yang memiliki nilai nol mutlak. Nol mutlak artinya nol yang memiliki arti 

tidak ada. Ukuran pemusatan data untuk skala pengukuran rasio menggunakan mean, 

median, dan modus (Widodo, 2014). Contoh data rasio menurut Fauzy (2011) antara 

lain pendapatan, produksi bola lampu, berat badan, dan lain-lain. 

2. Data Berdasarkan Sumbernya 

Menurut Widodo (2014) jenis data berdasarkan sumbernya terdiri dari dua 

yaitu primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diambil langsung melalui 

penelitian dan hasilnya dipertanggungjawabkan oleh peneliti. Sedangkan data 

sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi atau dari penelitian sebelumnya. 
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3. Data Berdasarkan Sifatnya 

Sifat data menurut Widodo (2014) terdiri dari dua yaitu data kualitatif dan 

kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata, kalimat atau 

gambar. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam angka atau 

kualitatif yang diangkakan. Data kualitatif disebut juga data non metrik sedangkan 

data kuantitatif disebut data metrik. Data non metrik terdiri dari data dengan skala 

pengukuran nominal dan ordinal. Kemudian data metrik terdiri dari data dengan skala 

pengukuran interval dan rasio. 

3.2. Analisis Multivariat 

3.2.1. Definisi Analisis Multivariat 

Analisis multivariat adalah analisis statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data yang terdiri dari beberapa variabel dan variabel-variabel tersebut 

saling berkolerasi satu sama lain. Secara umum analisis multivariat dibagi menjadi 

dua, yaitu analisis dependensi dan analisis interdependensi. Ciri dari analisis 

dependensi adalah adanya satu atau beberapa variabel yang berfungsi sebagai 

variabel tergantung dan variabel bebas, seperti, analisis regresi linear berganda, 

analisis diskriminan, analisis logit, dan analisis korelasi kanonik. Ciri dari analisis 

interdependensi adalah semua variabelnya bersifat independen. Berikut ini yang 

termasuk dalam analisis interdependensi adalah analisis faktor, analisis cluster dan 

multidimensional scaling (Supranto, 2004). 

3.2.2. Analisis Kelompok (Cluster) 

Menurut Johnson & Wichern (2002), analisis kelompok (cluster analysis) 

merupakan salah satu teknik dalam analisis multivariat yang mempunyai tujuan 

utama untuk mengelompokkan objek-objek pengamatan menjadi beberapa kelompok 

berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. Analisis kelompok mengelompokkan 

objek-objek sehingga setiap objek yang paling dekat kesamaannya dengan objek lain 

berada dalam kelompok yang sama, serta mempunyai kemiripan satu dengan yang 
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lain. Karena yang diinginkan adalah untuk mendapatkan cluster yang sehomogen 

mungkin, maka yang digunakan sebagai dasar untuk mengclusterkan adalah 

kesamaan skor nilai yang dianalisis. Data mengenai ukuran kesamaan tersebut dapat 

dianalisis dengan analisis cluster sehingga dapat ditentukan siapa yang masuk cluster 

mana (Gudono, 2011). Ciri-ciri cluster adalah: 

1) Homogenitas (kesamaan) yang tinggi antar anggota dalam satu cluster (within 

cluster). 

2) Heterogenitas (perbedaan) yang tinggi antar cluster yang satu dengan cluster 

yang lainya (between cluster). 

Proses pengambilan keputusan dalam analisis kelompok memiliki enam 

tahapan yaitu menentukan masalah penelitian, menentukan desain penelitian, 

menentukan asumsi analisis kelompok, menentukan metode pengelompokan, 

interpretasi terhadap kelompok, dan profiling kelompok (Hair, et al, 1998). berikut ini 

adalah penjelasan mengenai keenam tahapan dalam analisis kelompok. 

Tahap 1: Tujuan Analisis Kelompok 

Tujuan utama analisis kelompok adalah mengklasifikasi objek seperti orang, 

produk, toko, perusahaan ke dalam kelompok-kelompok yang relatif homogen 

didasarkan pada suatu set variabel yang dipertimbangkan untuk diteliti (Supranto, 

2004). Objek dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten yang berada di Provinsi 

Nusa Tenggara Timur, sehingga tujuan dari penggunaan analisis kelompok dalam 

penelitian ini adalah untuk penyederhanaan data. Dengan menggunakan analisis 

kelompok, setiap kabupaten akan dibagi ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan 

beberapa variabel, dalam hal ini berdasarkan faktor-faktor penentu wilayah rawan 

penyakit malaria. Dalam membentuk kelompok yang homogen, analisis kelompok 

dapat menjawab dua pertanyaan dasar penelitian: 
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1. Penyederhanaan Data 

 Dengan mendefinisikan struktur antar pengamatan, analisis kelompok juga 

mengembangkan perspektif yang sederhana dengan mengelompokkan objek untuk 

analisa lebih lanjut. Jika analisis faktor berupaya memberikan dimensi atau struktur 

untuk variabel, analisis kelompok melakukan tugas yang sama tetapi untuk objek 

pengamatan. Jadi bukan melihat semua pengamatan sebagai sesuatu yang unik, 

mereka dapat dilihat sebagai anggota kelompok dan diprofilkan oleh karakteristik 

umum mereka. 

2. Identifikasi hubungan 

 Dengan kelompok yang telah dibentuk dan struktur yang mendasari data yang 

diwakili dalam kelompok, peneliti memiliki sarana untuk mengungkapkan hubungan 

antara pengamatan yang biasanya tidak mungkin dengan pengamatan individu. 

Tahap 2: Desain Penelitian Analisis Kelompok 

terdapat tiga hal penting dalam tahap ini yaitu mendeteksi pencilan, mengukur 

kesamaan, dan standardisasi data yang dijelaskan sebagai berikut: 

1. Mendeteksi Pencilan 

Menurut Hair, et al, (1998) analisis kelompok sensitif terhadap masuknya 

variabel yang tidak relevan. Tapi analisis kelompok juga sensitif terhadap pencilan. 

Pencilan dapat diartikan sebagai: 

a. Pengamatan menyimpang yang tidak mewakili populasi umum. 

b. Perwakilan pengamatan segmen kecil atau segmen yang tidak signifikan 

dalam populasi. 

Pencilan dapat dihilangkan sehingga kelompok yang dihasilkan lebih akurat dalam 

merepresentasikan segmen yang relevan dalam populasi. Namun, dalam pencilan 

juga dapat dimasukkan dalam solusi kelompok, bahkan jika pencilan-pencilan 

tersebut kurang terwakili dalam sampel, karena pencilan-pencilan tersebut mewakili 

kelompok yang valid dan relevan. Untuk alasan ini, screening awal untuk mendeteksi 
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adanya pencilan selalu diperlukan. Menurut Santosa (2004) untuk mendeteksi 

pencilan dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu membuat nilai  (Standardisasi 

Data), membuat scatterplot dan penyajian boxplot. Dalam penelitian ini untuk 

mendeteksi pencilan akan digunakan penyajian Boxplot. 

2. Ukuran Kesamaan 

Menurut Prayudho (2009) ukuran kesamaan adalah sebuah ukuran untuk 

kesesuaian atau kemiripan, di antara objek-objek yang akan dipilah menjadi beberapa 

kelompok. Ukuran kesamaan dapat diukur dengan beberapa cara antara lain pola, 

jarak, dan asosiasi. Ukuran pola dan jarak digunakan untuk data metrik sedangkan 

ukuran asosiasi digunakan untuk data non metrik. Penelitian ini menggunakan tipe 

data metrik dengan skala pengukuran adalah rasio sehingga untuk mengukur 

kemiripan antar objek dinyatakan dalam jarak. Ukuran kesamaan jarak adalah ukuran 

kesamaan yang paling sering digunakan. Objek dengan jarak lebih pendek antara 

mereka akan lebih mirip satu sama lain dibandingkan dengan pasangan dengan jarak 

yang lebih panjang (Supranto, 2004).  

Dalam Penelitian ini menggunakan ukuran kesamaan jarak dengan jarak 

euclidean. Jarak euclidean merupakan ukuran jarak yang paling umum dikenal. 

Sebuah contoh yang menggambarkan bagaimana jarak euclidean diperoleh 

ditunjukan pada gambar 3.3. Misalkan dua buah titik dalam dua dimensi memiliki 

koordinat masing-masing  dan . Jarak euclidean antara titik-titik 

tersebut adalah panjang sisi miring pada segitiga siku-siku. Berikut ini rumus Jarak 

euclidean menurut Hair, et al, (1998): 

p

k

jkikij XXd
1

2                                       ……………….(3.2) 

dengan:   

 ijd  : jarak antara objek i dan j 

 ikx  : nilai variabel k  untuk objek i   

 jkx   : nilai variabel k  untuk objek j   
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 p  : jumlah variabel yang digunakan  

 I dan j menyatakan objek yang akan dikelompokan, dalam penelitian 

ini menyatakan hunian sementara. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Menurut Gudono (2014), untuk menerapkan rumus tersebut, sebagai contoh 

adalah memiliki data sebagaimana disajikan dalam tabel 3.1 berikut. 

Tabel 3.1 Data Nilai  dan  dari 6 Objek 

Objek   

1 17 5 

2 17 4 

3 8 11 

4 9 13 

5 20 18 

6 18 20 

  

Sesuai dengan rumus (2) maka jarak antara objek 1 dan 2 dapat ditentukan 

sebagai berikut: 

 = 1 

        

                    

Objek1 

Objek2 

      

      

  

  
Gambar 3.3 Contoh Jarak Euclidean Antara Dua Objek yang 

diukur Berdasarkan Dua Variabel X dan Y 
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Selanjutnya hasil perhitungan jarak antara objek 1 dan 3 adalah 10, 8, objek 1 dan 4 

dan seterusnya.  

3. Standarisasi Data 

Variabel pengelompokan harus distandarisasi apabila memungkinkan untuk 

menghindari masalah yang dihasilkan dari penggunaan nilai skala yang berbeda antar 

variabel pengelompokan. Standarisasi yang paling umum adalah konversi setiap 

variabel terhadap nilai standar (dikenal dengan  score) dengan melakukan substraksi 

nilai tengah dan membaginya dengan standar deviasi tiap variabel. Rumus 

Standarisasi menurut Walpole dan Myers (1995) untuk setiap  variabel adalah sebagai 

berikut: 

........................................................................................... (3.3) 

 

Keterangan:  

 : Standarisasi variabel 

 : data ke i 

  : rata-rata keseluruhan data setiap variabel 

s  : standar deviasi 

 

Tahap 3: Asumsi Analisis Kelompok 

Menurut Hair, et al, (1998) dan Prayudho (2009) ada dua asumsi dalam 

analisis kelompok yaitu: 

1. Sampel Representatif 

Sampel representatif artinya seberapa besar sampel mewakili populasi. 

Sampel yang digunakan dalam analisis kelompok harus dapat mewakili populasi 

yang ingin dijelaskan, karena analisis ini akan memberikan hasil yang maksimal jika 

sampel yang digunakan representatif. Penelitian menggunakan populasi sehingga 

dapat dikatakan asumsi representatif sudah terpenuhi (Hair, et al, 1998). 
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2. Tidak Ada Multikolinieritas 

Menurut Sunyoto (2007) multikolinieritas digunakan untuk mengukur 

keeratan hubungan atau pengaruh antar variabel bebas melalui besaran koefisien 

korelasi ( ). Dikatakan terjadi multikolinieritas jika koefisien korelasi antar variabel 

bebas lebih besar dari 0,85. Dikatakan tidak terjadi multikolinieritas jika koefisien 

korelasi antar variabel bebas lebih kecil atau sama dengan 0,85 atau  ≤ 0,85 

(Widarjono, 2010).  

Dalam penelitian ini skala pengukuran yang digunakan adalah rasio. Oleh 

karena itu, perhitungan koefisien korelasi yang digunakan adalah koefisien korelasi 

pearson (Sunyoto, 2007). Rumus koefisien korelasi pearson menurut Sunyoto (2007) 

adalah sebagai berikut:  

…….……………….…..……….. (3.4) 

Keterangan: 

-  adalah koefisien korelasi antar variabel  dan  

-  dan  menyatakan variabel bebas  

-  menyatakan banyaknya observasi. 

Setelah menentukan koefisien korelasi antar variabel bebas, selanjutnya 

adalah pengujian hipotesis sebagai berikut: 

1. Hipotesis penelitian 

 : Tidak ada multikolinieritas antara variabel bebas  dan  

 : Ada multikolinieritas antara variabel bebas  dan  

2. Tingkat signifikansi =  

3. Statistik uji  

Nilai koefisien korelasi antar variabel bebas sesuai dengan rumus (4) 

4. Daerah kritis  

Tolah  jika  ≤   tabel, dengan ,  

dimana: 
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-  menyatakan jumlah observasi 

-  menyatakan jumlah variabel 

5. Keputusan 

6. Kesimpulan 

Tahap 4: Memilih Algoritma Pengelompokan 

Proses pembentukan cluster dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan 

metode hierarki dan non hierarki. Pada metode hierarki terdiri dari metode 

agglomerative dan metode devisif. Metode agglomerative sendiri terdiri dari 3 

metode, yaitu metode linkage, metode variance, dan metode centroid, dimana linkage 

terdiri dari metode single linkage, complete linkage, dan average linkage. Sedangkan 

pada metode variance terdiri dari metode Ward. 

Metode Hierarki 

Metode hierarki (hierarchical method) adalah suatu metode pada analisis 

cluster yang membentuk tingkatan tertentu seperti pada struktur pohon karena proses 

pengclusterannya dilakukan secara bertingkat/bertahap. Hasil pengclusteran dengan 

metode hierarki dapat disajikan dalam bentuk dendogram. Dendogram adalah 

representasi visual dari langkah-langkah dalam analisis cluster 

yang menunjukkan bagaimana cluster terbentuk dan nilai koefisien jarak pada setiap 

langkah. Angka disebelah kanan adalah obyek penelitian, dimana obyek-obyek 

tersebut dihubungkan oleh garis dengan obyek yang lain sehingga pada akhirnya akan 

membentuk satu cluster (Simamora, 2005). 

Tahap-tahap pengclusteran data dengan menggunakan metode hierarki 

adalah (Gudono, 2011): 

1) Tentukan k sebagai jumlah cluster yang ingin dibentuk 

2) Setiap data obyek dianggap sebagai cluster sehingga n = N. 

3) Menghitung jarak antar cluster 
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4) Mencari dua cluster yang mempunyai jarak antar cluster paling minimal dan 

menggabungkannya (berarti N = n-1) 

5) Jika n > k, maka kembali ke langkah 3. 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode ward . 

Metode Ward 

Metode ward adalah metode clustering hirarki yang bersifat agglomerative 

untuk memperoleh cluster yang memiliki varian internal sekecil mungkin. 

Agglomerative merupakan prosedur pengelompokan hirarki dimana setiap objek 

berawal dari cluster yang terpisah. Cluster-cluster dibentuk dengan mengelompokkan 

objek ke dalam cluster yang semakin banyak objek yang menjadi anggotanya. Proses 

ini dilanjutkan sampai semua objek menjadi anggota dari cluster tunggal. Metode 

ward berusaha untuk meminimalkan variasi antar objek yang ada dalam satu cluster 

dan memaksimalkan variasi dengan objek yang ada di cluster lainnya. Jarak antara 

dua cluster yang terbentuk pada metode ward adalah sum of squares diantara dua 

cluster tersebut. Metode ward didasarkan pada kriteria sum square error (SSE) 

dengan ukuran kehomogenan antara dua objek berdasarkan jumlah kuadrat kesalahan 

yang paling minimal. SSE hanya dapat dihitung jika cluster memiliki elemen lebih 

dari satu objek. SSE cluster yang hanya memiliki satu objek adalah nol. Formula 

untuk SSE adalah sebagai berikut: 

  …..…………………………(3.5) 

Keterangan: 

 = Nilai objek ke-i dengan i=1,2,3,.. pada kelompok ke-j 

 = Jumlah kelompok setiap stage 

 = banyaknya objek dalam kelompok yang terbentuk. 

(Dillon & Goldstein, 1984 dalam Lina, 2012) 
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Independent sample t-Test 

Menurut Santoso (2002) Independent sample t-Test adalah jenis uji statistika 

yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang tidak saling 

berpasangan atau tidak saling berkaitan. Tidak saling  berpasangan dapat diartikan 

bahwa penelitian dilakukan untuk dua subjek sampel yang berbeda. uji t dua 

sample  dilakukan dalam dua tahapan yaitu: Tahapan pertama adalah menguji apakah 

variansi dari kedua populasi bisa dianggap sama (equal variance). Setelah itu baru 

kemudian dilakukan pengujian untuk melihat ada tidaknya perbedaan rata-rata 

populasi.   

Bentuk varian kedua kelompok data akan berpengaruh pada nilai standar 

error yang akhirnya akan membedakan rumus pengujiannya. Uji t untuk varian yang 

sama (equal variance) menggunakan rumus Polled Varians: 

…………....……………..(3.7) 

 

 

Uji t untuk varian yang berbeda (unequal variance) menggunakan rumus Separated 

Varians: 

……...………………………….…………………..(3.8) 

Keterangan: 

1x = rata-rata sampel kelompok 1 

2x = rata-rata sampel kelompok 2 

2

1s  = variansi sampel kelompok 1 

2

2s  = variansi sampel kelompok 2 
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Tahap 5: Interpretasi Kelompok 

Ketika memulai proses interpretasi hasil, salah satu pengukuran yang sering 

digunakan yaitu kelompok centroid. Jika prosedur pengelompokan telah dilakukan 

pada objek, hal ini akan menjadi penjelasan yang logis. Jika data telah distandarisasi 

sebelumnya, maka data hasil standarisasi harus dikembalikan menjadi bentuk data 

aslinya dan selanjutnya menghitung rata-rata profil menggunakan data tersebut 

(Hair,et al, 1998). 

Tahap 6: Profiling Kelompok 

Proses profilisasi dilakukan untuk menjelaskan karakteristik dari setiap 

kelompok berdasarkan profil tertentu, dengan tujuan untuk memberikan label pada 

masing-masing kelompok tersebut. Disamping itu, analisa profil lebih ditekankan 

pada karakteristik yang berbeda sehingga dapat diramalkan anggota dari setiap 

kelompok tertentu (Hair, et al, 1998). 

3.3. Malaria 

3.3.1. Pengertian Malaria 

Definisi penyakit malaria menurut World Health Organization (WHO) adalah 

penyakit yang disebabkan oleh parasit malaria (plasmodium) bentuk aseksual yang 

masuk ke dalam tubuh manusia yang ditularkan oleh nyamuk malaria (Anopheles sp.) 

Definisi penyakit malaria lainnya adalah penyakit menular yang disebabkan oleh 

parasit (protozoa) dari genus Plasmodium, yang dapat ditularkan melalui gigitan 

nyamuk Anopheles. Penyakit malaria termasuk salah satu penyakit menular yang 

dapat menyerang semua orang, bahkan mengakibatkan kematian terutama yang 

disebabkan oleh parasit Plasmodium falciparum (Depkes RI, 2003). Penyakit malaria 

merupakan salah satu penyakit yang paling banyak mengakibatkan penderitaan dan 

kematian. Penyakit yang disebabkan oleh protozoa genus Plasmodium yang 
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ditularkan lewat gigitan nyamuk ini menyerang hampir semua wilayah atau kawasan 

di permukaan bumi (Arsin, 2012). 

3.3.2. Penyebab Malaria 

Penyebab malaria dipengaruhi oleh karakteristik local wilayah. Secara 

geografi Indonesia termasuk daerah beriklim tropis. Selanjutnya, diketahui bahwa 

malaria ditularkan oleh nyamuk Anopeles, dan setiap spesies mempunyai perilaku 

yang berbeda sesuai dengan lingkungan habitatnya.  (Sulistyani, 2011). Menurut 

Harmendo (2008) ada beberapa faktor yang mempengaruhi kejadian malaria, yaitu 

seperti berikut. 

1. Nyamuk Anopheles 

Penyakit malaria pada manusia ditularkan oleh nyamuk Anopheles vektor 

betina. Di seluruh dunia terdapat sekitar 2000 spesies nyamuk Anopheles, 60 spesies 

diantaranya diketahui sebagai vektor malaria. Di Indonesia terdapat sekitar 80 jenis 

nyamuk Anopheles, 22 spesies diantaranya telah terkonfirmasi sebagai vektor 

malaria. Sifat masing-masing spesies berbeda-beda tergantung berbagai faktor seperti 

penyebaran geografis, iklim dan tempat perkembangbiakannya. Semua nyamuk 

vektor malaria hidup sesuai dengan kondisi ekologi setempat, contohnya nyamuk 

vektor malaria yang hidup di air payau (Anopheles sundaicus dan Anopheles 

subpictus), di sawah (Anopheles aconitus) atau di mata air (Anopheles balabacensis 

dan Anopheles maculatus). Nyamuk Anopheles hidup di daerah iklim tropis dan 

subtropis, tetapi juga biasa hidup di daerah yang beriklim sedang. Nyamuk ini jarang 

ditemukan pada daerah dengan ketinggian lebih dari 2500 meter dari permukaan laut. 

Tempat perkembangbiakannya bervariasi (tergantung spesiesnya) dan dapat dibagi 

menjadi tiga ekosistem yaitu pantai, hutan dan pegunungan. Biasanya nyamuk 

Nyamuk Anopheles juga dapat terbawa pesawat terbang, kapal laut atau angkutan 

lainnya dan menyebarkan malaria ke daerah yang semula tidak terdapat kasus 

malaria. Telur yang diletakkan nyamuk betina diatas permukaan air akan menetas 
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menjadi larva, melakukan pergantian kulit (sebanyak 4 kali) kemudian tumbuh 

menjadi pupa dan menjadi nyamuk dewasa.  

2. Manusia yang rentan terhadap infeksi malaria 

Secara alami penduduk di suatu daerah endemis malaria ada yang mudah dan 

ada yang tidak mudah terinfeksi malaria, meskipun gejala klinisnya ringan. 

Perpindahan penduduk dari dan ke daerah endemis malaria hingga kini masih 

menimbulkan masalah. Sejak dulu, telah diketahui bahwa wabah penyakit ini sering 

terjadi di daerah-daerah pemukiman baru, seperti di daerah perkebunan dan 

transmigrasi. Hal ini terjadi karena pekerja yang datang dari daerah lain belum 

mempunyai kekebalan sehingga rentan terinfeksi. Selain itu Status gizi juga  dapat 

mempengaruhi resiko kejadian malaria, Status gizi erat kaitannya dengan sistim 

kekebalan tubuh. Apabila status gizi seseorang baik akan mempunyai peranan dalam 

upaya melawan semua agent yang masuk ke dalam tubuh.  

3. Lingkungan 

Keadaan lingkungan berpengaruh terhadap keberadaan penyakit malaria di 

suatu daerah. Adanya danau, air payau, genangan air di hutan, persawahan, tambak 

ikan, pembukaan hutan dan pertambangan di suatu daerah akan meningkatkan 

kemungkinan timbulnya penyakit malaria karena tempat-tempat tersebut merupakan 

tempat perkembangbiakan nyamuk vektor malaria. 

4. Iklim 

Suhu udara dan curah hujan di suatu daerah berperan penting dalam penularan 

penyakit malaria. Biasanya penularan malaria lebih tinggi pada musim kemarau 

dengan sedikit hujan dibandingkan pada musim hujan. Pada saat musim kemarau 

dengan sedikit hujan, genangan air yang terbentuk merupakan tempat yang ideal 

sebagai tempat perkembangbiakan nyamuk vektor malaria. Dengan bertambahnya 

tempat perkembangbiakan nyamuk, populasi nyamuk vektor malaria juga bertambah 

sehingga kemungkinan terjadinya transmisi meningkat. 
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3.3.3. Wilayah Rawan Malaria 

Menurut Kemenkes RI (2011) yang dimaksud dengan wilayah rawan malaria 

adalah wilayah yang dalam tiga tahun yang terakhir terjangkit penyakit malaria, atau 

yang karena keadaan lingkungannya.  

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengelompokan wilayah rawan 

penyakit malaria di Provinsi Nusa Tenggara Timur, agar tujuan tersebut tercapai 

diperlukan beberapa faktor penentu wilayah rawan penyakit malaria. Berikut delapan 

faktor penentu wilayah rawan penyakit malaria dalam penelitian ini: 

1. Curah Hujan 

Curah hujan adalah ketinggian air yang terkumpul dalam tempat yang datar, 

tidak menguap, tidak meresap, tidak mengalir (BMKG DIY, 2014). Pada musim 

hujan populasi nyamuk anopheles akan meningkat karena telur-telur yang tadinya 

belum sempat menetas akan menetas ketika habitat perkembang biakannya mulai 

terisi air hujan. Kondisi tersebut akan meningkatkan populasi nyamuk sehingga dapat 

menyebabkan peningkatan penularan penyakit (Soedarto, 2012). Pusat Data dan 

Surveilans Epidemiologi Kemenkes RI (2010) menyatakan, curah hujan ideal artinya 

air hujan tidak sampai menimbulkan banjir dan air menggenang di suatu wadah atau 

media yang menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk, misalnya cekungan di pagar 

bambu, pepohonan, kaleng bekas, ban bekas, atap atau talang rumah. Tersedianya air 

dalam media akan menyebabkan telur nyamuk menetas dan setelah 10 sampai 12 hari 

akan berubah menjadi nyamuk. Pada umumnya hujan akan memudahkan 

perkembangan nyamuk dan terjadinya epidemi malaria. Besar kecilnya pengaruh 

tergantung pada jenis dan deras hujan, jenis vektor dan jenis tempat perindukan. 

Hujan yang diselingi panas akan memperbesar kemungkinan berkembang biaknya 

nyamuk Anopheles. (Iskandar,2012).  

Penelitian yang dilakukan oleh Arsin (2006) menemukan bahwa curah hujan 

berhubungan dengan kejadian malaria. Dimana curah hujan yang tinggi 
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mengakibatkan banyak genangan air yang muncul secara tiba-tiba yang digunakan 

nyamuk sebagai tempat perindukan (breeding place). 

2. Ketingian Wilayah 

Satuan dari ketinggian wilayah adalah mdpl (meter diatas permukaan laut) 

singkatan ini merujuk posisi suatu daerah jika diukur dari permukaan laut, yang 

diukur adalah posisi ketinggian. Sebagai contoh pemakaian misalnya : Daerah A 

terletak 100 meter DPL atau daerah A terletak 100 MDPL. Itu artinya daerah A 

ketinggiannya 100 meter diatas permukaan laut. Perhitungan ini adalah rata-rata pada 

saat tinggi air disekitar gunung ada dititik paling rendah (surut) ditambah pada saat 

tinggi air disekitar gunung ada dititik paling tinggi (pasang). Ketinggian permukaan 

tanah seringkali menentukan komponen lingkungan atau ekosistem di atas 

permukaanya. Misalnya perihal oksigen di daerah ketinggian ribuan meter di atas 

permukaan laut akan memiliki kerapatan oksigen yang lebih rendah dibanding daerah 

rendah. Topografi pegunungan berbukit selain tinggi juga struktur perbukitannya 

dapat mempengaruhi perilaku penduduk yang hidup dipermukaannya. Ketinggian 

tertentu juga tidak memungkinkan untuk kehidupan nyamuk Anopheles penular 

malaria. Dengan demikian jarang ada penularan malaria pada permukaan tanah 

dengan ketinggian 2000 meter diatas permukaan laut. Disamping itu, manusia juga 

cenderung menggunakan jaket diketinggian tertentu yang secara tidak langsung 

melindungi kulit ditusuk nyamuk untuk diisap darahnya. Kesemuanya secara totalitas 

berperan dalam kejadian sebuah penyakit khususnya malaria. Batasan wilayah 

topografi umumnya tidak dapat diberi batasan jelas, biasanya hanya mengacu kepada 

rerata ketinggian diatas permukaan laut saja. Secara umum malaria berkurang pada 

ketinggian yang semakin bertambah, hal ini berkaitan dengan menurunya udara. Pada 

ketinggian di atas 2000 m jarang ada transmisi malaria. Hal ini bisa berubah bila 

terjadi pemanasan bumi dan pengaruh dari El - nino. Di pegunungan Irian Jaya yang 

dulu jarang ditemukan malaria kini lebih sering ditemukan malaria. Ketinggian paling 

tinggi masih memungkinkan transmisi malaria ialah 2500 m diatas permukaan laut. 
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(Iskandar, 2012). Dalam penelitian Aradea (2012) dan Iskandar (2012), ketinggian 

wilayah juga merupakan salah satu faktor penyebab malaria. 

3. Kepadatan Penduduk 

Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per km persegi. Menurut 

BPS RI (2014) perhitungan kepadatan penduduk adalah sebagai berikut: 

 ........................................................................................... .. (3.9) 

keterangan:   

  : Kepadatan Penduduk 

  :Jumlah Penduduk 

  : Luas Wilayah (km
2
) 

Kepadatan penduduk yang tinggi akan mendorong timbulnya pemukiman-

pemukiman yang kumuh dan kesulitan penyedian air bersih yang pada akhirnya akan 

menimbulkan masalah-masalah kesehatan dan sosial. 

4. Rumah Sehat 

Menurut WHO, rumah adalah struktur fisik atau bangunan untuk tempat 

berlindung, dimana lingkungan berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani serta 

eadaan sosialnya baik demi kesehatan keluarga dan individu. 

Rumah sehat merupakan bangunan tempat tinggal yang memenuhi syarat 

kesehatan yaitu rumah yang memiliki jamban yang sehat, sarana air bersih, tempat 

pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah, ventilasi yang baik, kepadatan 

huanian rumah yang seusai dan lantai rumah yang tidak terbuat dari tanah (Depkes 

RI, 2003). 

Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1457 tentang Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di kabupaten atau kota Kemenkes RI (2003) 

bahwa standar minimal untuk Rumah Sehat adalah 65 %. 
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Menurut Dinas Nusa Tenggara Timur (2012), perhitungan rumah sehat adalah 

sebagai berikut: 

                ……………………………..…………..…..(3.10) 

keterangan: 

-  : Persentase Rumah Sehat 

-  : Jumlah Rumah Sehat 

-  : Jumlah Rumah yang Diperiksa. 

Kriteria rumah sehat didasarkan pada Pedoman Teknis Penilaian Rumah 

Sehat Direktorat Jenderal Pendengalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Depkes 

RI Tahun 2002. Komponen-komponen yang dijadikan indicator terdiri dari tiga 

bagian antara lain: 

1. Kelompok komponen rumah, meliputi langit-langit, atap, dinding, lantai, 

jendela, ventilasi, sarana pembuangan asap dapur pencahayaan, pembagian 

ruangan/tata ruang dan luas bangunan.  

2. Kelompok sarana sanitasi, meliputi sarana air bersih, pembuangan  kotoran, 

pembuangan air limbah, sarana tempat pembuangan sampah.  

3. Kelompok perilaku penghuni, meliputi membuka jendela ruangan  di rumah, 

membersihkan rumah dan halaman, membuang tinja ke  jamban, membuang 

sampah pada tempat sampah. 

 

5. Penduduk Miskin 

Menurut Wiku (2008) letak Indonesia yang berada di daerah tropis merupakan 

reservoir yang tepat bagi perkembangbiaknya berbagai macam penyakit diantaranya 

adalah penyakit malaria yang juga banyak menyerang masyarakat miskin.  

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan 

memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai 
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ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan 

bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. 

Jadi, Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan Penduduk miskin adalah 

penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis 

kemiskinan (GK) atau berdasarkan tingkat konsumsi makanan 2100 kalori per kapita 

per hari dan kebutuhan minimal non makanan. Garis kemiskinan di Nusa Tenggara 

Timur menurut BPS tahun 2014 mencapai Rp. 261.080 per kapita per bulan atau 

setara Rp.8.000 per kapita per hari 

Menurut Atmawikarta (2002) beberapa alasan meningkatnya beban penyakit 

pada penduduk miskin terutama penyakit malaria adalah penduduk miskin lebih 

rentan terhadap penyakit karena terbatasnya akses terhadap air bersih dan sanitasi 

serta kecukupan gizi. dan terbatasnya pengetahuan untuk menghadapi serangan 

penyakit. 

6. Status Gizi  

Gizi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi 

secara normal melalui proses pencernaan, absobsi, transportasi, penyimpanan, 

metabolisme dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan 

kehidupan, pertumbuhan dan fungsi normal dari organ-organ, serta menghasilkan 

energi. Status gizi adalah keadaan yang diakibatkan oleh status keseimbangan antara 

jumlah asupan (intake) zat gizi dan jumlah yang dibutuhkan (requirement) oleh tubuh 

untuk berbagai fungsi biologis: (pertumbuhan fisik, perkembangan, aktivitas, 

pemeliharaan kesehatan, dan lainnya). Status gizi adalah ekspresi dari keadaan 

keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu atau perwujudan dari nutrisi dalam 

bentuk variabel tertentu. Anak-anak lebih rentan terhadap infeksi malaria. Beberapa 

studi menunjukkan bahwa anak yang bergizi baik justru lebih sering mendapat kejang 

dan malaria serebral dibanding dengan anak yang bergizi buruk, akan tetapi anak 

yang bergizi baik dapat mengatasi malaria berat dengan lebih cepat dibandingkan 

anak bergizi buruk (Supariasa, dkk, 2002).  
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Masyarakat dengan gizi kurang baik dan tinggal di daerah endemis malaria 

lebih rentan terhadap infeksi malaria. Hubungan antara penyakit malaria dan kejadian 

Kurang Energi Protein (KEP) merupakan masalah yang hingga saat ini masih 

kontrovesial. Ada kelompok peneliti yang berpendapat bahwa penyakit malaria 

menyebabkan kejadian KEP, tetapi sebagian peneliti berpendapat bahwa keadaan 

KEP yang menyebabkan anak mudah terserang penyakit malaria. Penelitian Sungkar 

yang menguji hubungan antara malaria dan status gizi menunjukkan bahwa malnutrisi 

protein dan energi mempunyai hubungan dengan morbiditas dan mortalitas pada 

berbagai malaria. Penelitian yang dilakukan oleh Suwadera menunjukkan bahwa 

balita dengan status gizi kurang berisiko menderita malaria dibandingkan dengan 

yang berstatus gizi baik (Sembiring dan Riani, 2007). 

7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Menurut Depkes RI (2009) Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang 

diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk 

memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit 

serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun 

masyarakat. 

 Jadi yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan atau fasilitas ialah segala 

wahana dan prasarana yang bisa menunjang kepada kesehatan kita, baik kesehatan 

jasmani maupun kesehatan rohani. pengertian dari fasilitas kesehatan ialah fasilitas 

pelayanan kesehatan yang digunakan untuk  menyelenggarakan upaya pelayanan 

kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif nan 

dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Pelayanan 

kesehatan masyarakat tidak hanya tertuju pada pengobatan individu yang sedang sakit 

saja, tetapi yang lebih penting adalah upaya–upaya pencegahan (preventif) dan 

peningkatan kesehatan (promotif), sehingga bentuk pelayanan kesehatan bukan hanya 

puskesmas atau balai kesehatan masyarakat saja, tetapi juga bentuk-bentuk kegiatan 

lain, baik yang langsung kepada peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, 
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maupun secara tidak langsung berpengaruh kepada peningkatan kesehatan. Bentuk-

bentuk pelayanan kesehatan tersebut antara lain berupa rumah sakit, puskesmas, 

posyandu, polindes (poliklinik desa), pos obat desa (POD), dan sebagainya. 

(BPS_NTT, 2014). Dalam penelitian ini jumlah fasilitas pelayanan kesehatan 

meliputi rumah sakit, puskesmas, poskesdes, dan laiinya yang berada di Provinsi 

Nusa Tenggara Timur.  

8. Pertumbuhan Ekonomi 

Menurut Todaro (2011) pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang 

mantap dimana kapasitas produksi dari suatu perekonomian meningkat sepanjang 

waktu untuk menghasilkan tingkat pendapatan nasional yang semakin besar.  

Menurut Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi menunjukkan 

pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dan dalam 

selang waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) yang menggambarkan 

kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu 

tertentu dengan rumus seperti berikut: 

                             ..…....………………….(3.11) 

Keterangan:       

G   = Laju pertumbuhan ekonomi 

PDRB1 = PDRB ADHK pada suatu tahun 

PDRB0 = PDRB ADHK pada tahun sebelumnya. 

Baik bidang kesehatan dan ekonomi sebenarnya saling mempengaruhi satu 

sama lain, contohnya: pertumbuhan ekonomi disuatu daerah tidak begitu bagus atau 

dengan kata lain terjadi krisis ekonomi menyebabkan dana operasional rendah dan 

terbatasnya suplai peralatan karena harga terus membumbung dengan dana yang 

terbatas sehingga usaha pemberatasan malaria tidak berjalan dengan lancar.  
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Menurut Atmawikarta (2002), 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 perekonomiannya.  

3.4. Pemetaan  

3.4.1. Pengertian Pemetaan 

Pemetaan secara umum menurut KBBI adalah kegiatan penggambaran 

permukaan bumi yang diproyeksikan ke dalam bidang datar dengan skala tertentu.  

3.4.2. Pemetaan Wilayah Rawan Terhadap Penyakit Malaria. 

Dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana terdapat beberapa 

ancaman bencana yang menjadi prioritas salah satunya adalah ancaman bencana 

terhadap wabah penyakit. Ancaman bencana wabah penyakit memiliki daftar prioritas 

penyakit salah satunya adalah penyakit malaria (BNPB, 2012). Dalam 

penanggulangan bencana penyakit malaria untuk mengatasi resiko yang terjadi dapat 

dilakukan dengan pemetaan wilayah rawan penyakit malaria. 

Pemetaan wilayah rawan penyakit malaria adalah pemetaan yang menunjukan 

gambaran serta status kerawanan terhadap penyakit malaria di suatu wilayah (BNPB, 

2012). Pemetaan umumnya berbentuk peta yang dilengkapi dengan legenda dan skala 

tertentu yang difungsikan untuk memberikan informasi detail maksud dan tujuan peta 

tersebut didesain (Anonim, 2013). 


