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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Fatmasari (2011) menjelaskan bahwa dalam 

data yang berupa data hitung (count) dapat dijelaskan sebagai variabel respon 

berdistribusi Poisson. Analisis yang dapat digunakan untuk mempelajari 

hubungan diantara beberapa variabel dalam kasus tersebut adalah analisis Regresi 

Poisson. Asumsi yang mendasari regresi poisson adalah keadaan nilai mean dan 

variansi harus sama (equidispersi). Alternatif model yang dapat digunakan ketika 

keadaan tersebut tidak terpenuhi adalah analisis regresi binomial negatif karena 

analisis tersebut lebih dapat merefleksi gejala overdispersi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sartika (2012) menjelaskan bahwa pada 

pemakaian regresi poisson menunjukkan terdapat pelanggaran asumsi yaitu terjadi 

overdisperssion, untuk mengatasi kejadian tersebut digunakan alternatif yaitu 

regresi binomial negatif. Hasil dari penelitian adalah faktor-faktor yang 

mempengaruhi jumlah penderita DBD, yaitu faktor jumlah penduduk dan faktor 

jumlah curah hujan per hari. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat (2014) yang berjudul “Analisis 

Spasial-Temporal Untuk Mengkaji Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sebaran 

Penyakit DBD di Kota Bogor menjelaskan bahwa faktor-faktor non-spasial yang 

berpengaruh terhadap jumlah penderita DBD di Kota Bogor pada pendekatan 

regresi sekuensial dan regresi data panel yaitu mobilitas penduduk dan jumlah 

Puskesmas/Puskesmas pembantu. 

Penelitian yang dilakukan Jaya, Zaenal, Djewarut (2013) yang berjudul 

“Hubungan Antara Upaya Pencegahan Dengan Kejadian Demam Berdarah 

Dengue Di Desa Tritiro Wilayah Kerja Puskesmas Bontotiro Kecamatan Bototiro 

Kabupaten Bulukumba” menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara 

pelaksanaan pengasapan (fogging) dengan kejadian DBD. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Karmila (2009) dalam tesisnya yang berjudul 

“Peran Keluarga dan Peran Petugas Kesehatan Terhadap Penanggulangan 

Penyakit Demam Berdarah (DBD) di Perumnas Helvetia Medan. Metode 

penelitian menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil 

dari penelitian tersebut adalah banyak faktor yang menyebabkan penyakit demam 

berdarah, seperti dalam hal ini petugas kesehatan diharapkan memberikan 

penyuluhan kepada masyarakat (keluarga) secara berkesinambungan, sehingga 

keluarga menjadi lebih proaktif dalam penanggulangan demam berdarah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Chandra (2010) dalam penelitiannya berjudul 

“Epidemiologi, Patogenesis, dan Faktor Resiko Penularan Demam Berdarah 

Dengue” menjelaskan bahwa penyebab kejadian DBD dikarenakan berbagai 

faktor antara lain agent (virus dengue), host yang rentan serta lingkungan yang 

memungkinkan tumbuh nyamuk Aedes Aegypti dan dipengaruhi oleh faktor 

kepadatan dan mobilitas penduduk, kualitas perumahan, yaitu Rumah Tangga 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Rumah Sehat dan lain-lain. 

Mengacu pada hasil beberapa penelitian sebelumnya diatas, peneliti 

mendapatkan beberapa indikasi variabel yang berpengaruh terhadap penyakit 

demam berdarah dengue, yaitu jumlah sarana puskesmas, tenaga kesehatan, 

jumlah penduduk, pelaksanaan pengasapan (fogging), rumah tangga perilaku 

hidup bersih dan sehat (PHBS), sehingga faktor-faktor yang akan peneliti gunakan 

dalam melakukan penelitian adalah berdasarkan indikasi dari variabel-variabel 

tersebut. Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyakit demam 

berdarah dengue di Kabupaten Tegal dengan menggunakan analisis regresi 

poisson dan regresi binomial negatif. 

 Sepengetahuan peneliti, penelitian analisis faktor yang berpengaruh terhadap 

penyakit DBD di Kabupaten Tegal belum pernah dilakukan. 

  


