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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu masalah 

kesehatan masyarakat di Indonesia yang jumlah penderitanya cenderung 

meningkat dan penyebarannya semakin luas. Data dari seluruh dunia 

menunjukkan Asia menempati urutan pertama dalam jumlah penderita DBD 

setiap tahunnya. Sementara itu, terhitung sejak tahun 1968 hingga tahun 2009, 

World Health Organization (WHO) mencatat bahwa Indonesia sebagai negara 

dengan kasus DBD tertinggi di Asia Tenggara. Di Indonesia Demam Berdarah 

pertama kali ditemukan di kota Surabaya pada tahun 1968, dimana sebanyak 58 

orang terinfeksi dan 24 orang diantaranya meninggal dunia (Angka Kematian 

(AK) : 41,3 %). Dan sejak saat itu, penyakit ini menyebar luas ke seluruh 

Indonesia (Pusat Data dan Surveilans Epidemiologi Kementerian Kesehatan RI, 

2010). Menurut laporan Departemen Kesehatan RI seluruh propinsi di Indonesia 

saat ini telah terjangkit penyakit DBD. Demam Berdarah Dengue banyak 

ditemukan di daerah tropis dan sub-tropis. Jumlah penderita dan luas daerah 

penyebarannya semakin bertambah seiring dengan meningkatnya mobilitas dan 

kepadatan penduduk. 

Pada tahun 2014 di Indonesia, tercatat penderita DBD di 34 provinsi 

sebesar 71.668 orang, 641 diantaranya meninggal dunia. Angka tersebut sedikit 

lebih rendah dibandingkan tahun 2013 dengan jumlah penderita sebanyak 112.511 

orang dan jumlah kasus meninggal sebanyak 871 (Departemen Kesehatan RI, 

2014). Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu daerah endemis 

penyakit DBD. Jumlah kejadian penyakit DBD dari tahun ke tahun cenderung 

mengalami fluktuasi. Kasus DBD di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 

2014 sampai bulan mei terbanyak di Kabupaten Sleman sebanyak 274 kasus 

sedangkan di Kabupaten Bantul sebanyak 252 kasus, di Kota Yogyakarta 
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sebanyak 177 kasus, di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 117 kasus dan di 

Kabupaten Kulonprogo sebanyak 117 kasus (Republika Online, 2014). Kabupaten 

Sleman merupakan kabupaten yang mengalami kejadian penyakit DBD tertinggi 

di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kasus penyakit DBD di Kabupaten Sleman pada 

tahun 2010 ada 603 kasus 3 orang diantaranya meninggal. Tahun 2011 ada 166 

kasus, tidak ada yang meninggal. Tahun 2012  ada 236 kasus, tidak ada yang 

meninggal. Tahun 2013 ada 736 kasus, meninggal 4 orang. Tahun 2014 ada 538 

kasus, meninggal 4 orang (http://dinkes.- slemankab.go.id). 

Dalam menjaga kesehatan dapat dilakukan dengan meningkatkan 

kewaspadaan terhadap penularan DBD. Untuk itu diperlukan kepedulian peran 

serta aktif masyarakat untuk bergotong royong melakukan langkah-langkah 

pencegahan penularan penyakit DBD, melalui  kegiatan pemberantasan nyamuk 

dan jentik secara berkala, saat memasuki musim penghujan, bahkan pola curah 

hujan yang tak menentu dan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan cara 

3M Plus, yaitu : 1) Menguras, adalah membersihkan tempat yang sering dijadikan 

tempat penampungan air seperti bak mandi, ember air, tempat penampungan air 

minum, penampung air lemari es dan lain-lain; 2) Menutup, yaitu menutup rapat-

rapat tempat-tempat penampungan air seperti drum, kendi, toren air, dan lain 

sebagainya; dan 3) Memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang bekas yang 

memiliki potensi untuk jadi tempat perkembangbiakan nyamuk penular Demam 

Berdarah (Departemen Kesehatan RI, 2014). 

Nyamuk Aedes aegypti yang menjadi vektor penularan dangue adalah 

nyamuk yang bersifat domestik, beristirahat didalam rumah, di lekukan kloset dan 

tempat-tempat gelap lain yang ada didalam rumah. Di luar rumah, nyamuk dapat 

ditemukan di tempat-tempat gelap dan terlindung. Nyamuk betina bertelur di 

wadah berair yang terdapat di dalam dan di luar rumah dan genangan air lainnya. 

Dalam waktu sekitar 10 hari telur berkembang menjadi nyamuk dewasa, sesudah 

melewati stadium larva dan pupa. (Soedarto, 2012) 

Kasus DBD perkelompok umur dari tahun 1993-2009 terjadi pergeseran. 

Dari tahun 1993-1998 kelompok umur terbesar kasus DBD adalah kelompok 

umur <15 tahun, tahun 1999-2009 kelompok umur terbesar kasus DBD cenderung 
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pada kelompok umur ≥ 15 tahun. Hal ini terjadi karena pengaruh kepadatan 

penduduk, mobilitas penduduk yang tinggi dan sarana transportasi yang lebih baik 

dibanding daerah lain, sehingga penyebaran virus menjadi lebih mudah dan lebih 

luas. Kejadian luar biasa (KLB) DBD dapat dihindari bila sistem kewaspadaan 

dini (SKD) dan pengendalian vektor dilakukan dengan baik, terpadu dan 

berkesinambungan. Pengendalian vektor melalui surveilans vektor diatur dalam 

Kepmenkes No. 581 tahun 1992, bahwa kegiatan pemberantasan sarang nyamuk 

(PSN) dilakukan secara periodik oleh masyarakat yang dikoordinir oleh RT/RW 

dalam bentuk PSN dengan pesan 3 M plus (menguras, menutup, memanfaatkan 

kembali atau mendaur ulang barang bekas yang memiliki potensi untuk jadi 

tempat perkembangbiakan nyamuk penular Demam Berdarah). Keberhasilan PSN 

antara lain dapat diukur dengan angka bebas jentik (ABJ). Apabila ABJ lebih atau 

sama dengan 95% diharapkan penularan DBD dapat dicegah atau dikurangi. 

(Pusat Data dan Surveilans Epidemiologi Kementerian Kesehatan RI, 2010) 

Peta sebaran penyakit DBD berguna untuk mengetahui wilayah 

penyebaran penyakit DBD menurut ruang (tempat dan waktu). Oleh karena itu 

diperlukan peta sebaran yang diharapkan mampu untuk menentukan wilayah 

prioritas pelaksanaan program dalam pemberantasan sarang nyamuk di Kabupaten 

Sleman. Penelitian yang berkaitan dengan kejadian Demam Berdarah Dangue 

diantaranya yaitu Kartika (2007); Arrowiyah (2011); dan Sulis (2014). Penelitian 

berikut ini menggunakan metode yang sama dengan penelitian yang akan 

dilakukan tetapi menggunakan objek yang berbeda. Kartika 2007, penelitian 

tersebut memberikan informasi untuk mengetahui pola penyebaran spasial demam 

berdarah dangue (DBD) di wilayah kota Bogor. Arrowiyah (2011), meneliti 

mengenai spatial pattern analysis kejadian penyakit Demam Berdarah Dengue 

untuk informasi early warning bencana di kota Surabaya. Sulis (2014), meneliti 

mengenai spatial pattern analysis kejadian serangan hama tikus, penggerek 

batang padi dan penyakit Xanthomonas oryzae di Kabupaten Bojonegoro. 

Penelitian yang telah dilakukan tersebut menunjukkan bahwa spatial pattern 

analysis efektif memberikan informasi mengenai penyebaran penyakit. 
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Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dilakukan penelitian tentang 

analisis pola spasial dengan menggunakan data jumlah kejadian penyakit demam 

berdarah dengue pada tahun 2007 - 2014 yang diperoleh dari Dinas Kesehatan 

Kabupaten Sleman. Dalam penyusunan tugas akhir ini mengambil judul “Analisis 

Pola Spasial Kejadian Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Sleman.” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang 

dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a) Bagaimana pola penyebaran spasial kejadian DBD di Kabupaten 

Sleman? 

b) Bagaimana perbandingan autokorelasi spasial antar nilai amatan pada 

variabel yang sama dengan menggunakan indeks Moran’s I dan 

Geary’s Ratio? 

c) Bagaimana peta kejadian BDB di Kabupaten Sleman? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Adapun batasan-batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a) Data yang digunakan adalah data sekunder jumlah penderita penyakit 

Demam Berdarah Dengue tiap kecamatan pada tahun 2007 – 2014 di 

kabupaten Sleman yang diperoleh dari Dinas Kesehatan kabupaten 

Sleman. 

b) Alat analisis yang digunakan adalah analisis pola spasial. 

c) Variabel yang digunakan adalah variabel tunggal yaitu data kejadian 

penyakit kejadian Demam Berdarah Dengue. 

d) Perangkat lunak yang digunakan untuk alat bantu dalam analisis 

statistik adalah Software Microsoft Excel, Geoda, Minitab versi 16 dan 

QGIS. 
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1.4. Jenis Penelitian dan Metode Analisis 

Tugas akhir ini termasuk dalam kategori aplikasi. Metode analisis yang 

digunakan adalah Analisis Pola Spasial. Pada penelitian tugas akhir ini diharapkan 

dapat mengetahui pola spasial kejadian penyakit DBD, keterkaitan wilayah dan 

daerah yang memiliki kejadian penyakit Demam Berdarah Dengue. 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Mengetahui pola penyebaran spasial kejadian DBD di Kabupaten 

Sleman. 

b) Memperoleh perbandingan autokorelasi spasial antar nilai amatan 

pada variabel yang sama dengan menggunakan indeks Moran’s I dan 

Geary’ s Ratio. 

c) Memetakan kejadian DBD di Kabupaten Sleman. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Memberikan informasi persebaran penyakit DBD kepada Pemerintah 

Daerah Kabupaten Sleman. 

b) Meningkatkan peran serta masyarakat (PSM) dalam pemberantasan 

sarang nyamuk (PSN) untuk mencegah dan menanggulangi Kejadian 

Luar Biasa (KLB). 

c) Menambah wawasan peneliti tentang metode Analisis pola spasial 

dalam mengatasi masalah penyebaran kejadian DBD. 


