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A. Latar Belakang Masalah
Penyakit  akibat  virus  dengue  termasuk  Demam  Berdarah  Dengue  (DBD)  merupakan

penyakit arthropod bone-viral yang menempati posisi penting dalam deretan penyakit infeksi

yang masih menjadi  masalah kesehatan masyarakat.Penyakit  ini  nyaris  ditemui di seluruh

belahan  dunia  terutama  di  Negara  tropik  dan  subtropik  baik  secara  endemik  maupun

epidemik  dengan  outbreak yang  berkaitan  dengan  datangnya  musim  penghujan.Di  Asia

Tenggara termasuk Indonesia,+epidemi DBD merupakan problem abadi dan penyebab utama

morbilitas  dan  mortalias  pada  anak-anak.Hasil  studi  epidemiologik  menunjukan  bahwa

penyakit ini terutama dijumpai pada umur antara 2-15 tahun dan tidak ditemukan perbedaan

signifikan  dalam  kerentanan  terhadap  serangan  DBD  antar  gender.  Ke  depan,  peluang

penyebaran  DBD  nampaknya  masih  terus  meningkat  sehubungan  dengan  kendala

pemberantasan vektor (Aedes aegypti dan Aedes albopictus) dan morbilitas manusia semakin

tinggi antar negara.
Di  Provinsi  Bali  Demam  Berdarah  Dengue  (DBD)  ditemukan  pertama  kali  di

Kabupaten   pada  tahun  1973,  dengan  jumlah  kasus  17  orang  dan  5  orang  diantaranya

meninggal  (case  fatality  rate  =  CFR = 29,4  % ).  Sejak  tahun  itu  jumlah  kasus  Demam

Berdarah  Dengue (DBD) cendrung meningkat  dan daerah  penyebarannya  bertambah  luas

keseluruh kabuptaen/kota serta merupakan penyakit endemis di Bali.Kelurahan Serangan dan

Desa Pemogan yang merupakan wilayah yang termasuk wilayah kerja Puskesmas III Densel. 
    Data  IR  tiga  tahun  terakhir   berturut-turut  168,4/100.000  penduduk

(2011),229,1/100.000penduduk (2014) dan 272,3/100.000 penduduk (2015). Hasil kejadian

kasus DBD di wiayah kerja Puskesmas Densel III, dimana kasus DBD dalam 4 tahun terakhir

yaitu tahun 2011 sebesar 94 kasus dengan Angka Bebas Jentik (89,86%), tahun 2012 sebesar

35 kasus, tahun 2014 sebesar 28 kasus dengan Angka Bebas Jentik (97,41%), dan tahun 2015



sebesar 17 kasus dengan Angka Bebas Jentik (97,27%) Dinkes Kota Denpasar,2015). Hal ini

sangat tergantug dari partisipasi atau peran serta masyarakat dalam PSN DBD dan juga ikut

serta menjaga keadaan lingkungan sekitar
Keberhasilan  penatalaksanaan  terhadap  kasus  DBD  sangat  erat  kaitannya  dengan

kecermatan  dalam  deteksi  dini  kehadiran  penyakit  ini.Mengingat  penyakit  ini  problem

masyarakat,  maka  setiap  tenaga  kesehatan  seyogyanya  waspada  terhadap  kehadiran

manifestasi  klinis  dan  laboratoris  penyakit  ini.  Selain  itu,setiap  tenaga  kesehatan  juga

seyogyanya dapat melakukan tindakan yang tepat apabila menjumpai kasus DBD termasuk

dalam menetapkan kasus yang membutuhkan dirujuk ke sentra kesehatan yang lebih lengkap

fasilitasnya.
Upaya  pencegahan  dan  pemberantasan  terhadap  peluang  terinfeksi  virus  dengue

masih bertumpu pada pemberantasan vektor pembawa dengue. Upaya yang dikenal dengan

nama  PSN  (Pemberantasan  Sarang  Nyamuk)  atau  3M  (Menguras,Menutup  dan

Mengubur/Menyingkirkan tempat penampungan air). Keberhasilan upaya ini tidak lepas dari

peran serta  masyarakat.Pencegahan terhadap serangan virus  dengue memanfaatkan vaksin

dengue  nampaknya  belum  menunjukan  keberhasilan  yang  diharapkan.  (Djoni

Djunaedi,2006).
Dengan dasar uraian tersebut di atas perlu dicermati masalah epidemiologi DBD di

Indonesia.Hampir seluruh daerah atau pulau di Indonesia daerah endemic Demam Berdarah

Dengue.Bali salah satu daerah yang endemic Demam Berdarah Dengue. Seperti kita ketahui

Bali adalah satu  daerah pariwisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan domestic maupun

macanegara di Indonesia. Bali juga memiliki kawasan hutan Mangroveatau yang sering kita

dengar dengan istilah hutan bakau. Maka tidak mungkin akan terjadi proses penularan virus

DBD di Bali dengan perpindahan penduduk yang begitu pesat maka banyak ada penularan

penyakit melalui darah manusia. Di Bali sendiri penderita penyakit Demam Berdarah Dengue

cukup tinggi.



Dari data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali pada tahun 2011 hingga

2015 diperoleh sebagai berikut. Pada tahun 2011 jumlah penderita DBD di Bali mencapai

2996 dan jumlah penderita yang meninggal  berjumlah orang dengan CFR =0,23 % dengan

daerah  yang  terbanyak  penderita  DBD  adalah  Kota  Denpasar  dengan  996  dan  jumlah

penderita yang meninggal 2 orang dengan CFR= 0,20. Kemudian kita berpindah ke tahun

2012 jumlah kasus dan penderita mengalami penurunan yaitu 2650 dengan jumlah penderita

yang  meninggal  3  jiwa CFR=0,11 dengan  ABJ 92,8   daerah  yang  terbanyak  kembali  di

pegang oleh Kota Denpasar yang mengalami peningkatan jumlah penderita yaitu 1009 dan

jumlah  yang  meninggal  3  jiwa  CFR  0,30  dengan  ABJ  96,1.  Kemudian  di  tahun  2013

mengalami peningkatan yang sangat tinggi dari tahun sebelumnya yaitu berjumlah 6859 jiwa

sangat  tinggi  dari  sebelumnya  dan  jumlah  kematian  bertambah  dua  kali  lipat  menjadi  6

daerah  dengan  penyumbang  penderita  terbanyak  adalah  Kota  Denpasar  dengan  1756

penderita  dan  yang  meninggal  dunia  berjumlah  dua  jiwa.  Rata  –  rata  perbulan  jumlah

penderita di Kota Denpasar berjumlah 84 jiwa.Di tahun 2015 jumlah yang lebih meningkat

kasus DBD dengan 10339 dengan angka kematian 28 jiwa CFR 0,271. Lebih meningkat

drastis  dan mencolok dari  tahun-tahun sebelumnya daerah dengan kasus DBD terbesar di

Propinsi Bali terdapat di Kabupaten Gianyar dengan 2198 kasus dan jumlah yang meninggal

6 CFR 0,27. Dapat di ketahui bahwa setiap tahun kasus DBD selalu mengalami peningkatan

setiap  tahunnya  bisa  disebabkan  oleh  perubahan  iklim,perpindahan  penduduk  dari  suatu

tempat,atau  kurangnya  menjaga  keadaan  sanitasi  di  lingkungan  sekitar  pemukiman.Kota

Denpasar setiap tahunnya selalu menjadi penyumbang terbanyak kasus DBD.Dari data yang

diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar kasus DBD dari tahun 2011-2015. Pada tahun

2011 wilayah  yang paling banyak  terjadi  kasus  DBD adalah KecamatanDenpasar  Selatan

dengan jumlah kasus 371 dengan jumlah kematian  1 jiwa. Kelurahan yang jumlah kasus

terbanyak terdapat di Kelurahan Sesetan dengan 91 kasus. (Dinkes Kota Denpasar,2015)



B. Rumusan Masalah Penelitian
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas  maka  permasalahan  yang  ingin  diteliti

adalah  Adakah   hubungan keadaan lingkungan  fisik dan sosialdengan  kejadian DBD di

Wilayah Kerja Puskesmas IIIDenpasar Selatan ?

C. Tujuan Penelitian 
1. Tujuan umum
Untuk mengetahui  hubungan keadaan  lingkungan  fisik  dan sosial pada  kejadian DBD di

Wilayah Kerja Puskesmas III Denpasar Selatan
2. Tujuan khusus
a. Untuk mengetahui adanya pengaruh suhu dan kelembaban pada kejadian kasus DBD di

wilayah kerja Puskesmas III Denpasar Selatan
b. Untuk  mengetahui  adanya  pengaruh  perilaku  pengolahan  sampah  dan  pemberantasan

sarang nyamuk pada kejadian DBD di wilayah kerja Puskesmas III Denpasar Selatan

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat praktis

Sebagai bahan informasi mengenai masalah kesehatan yang mungkin terjadi dalam

melakukan pencegahan dan pemberantasan penyakit Demam Berdarah Dengue.
2. Manfaat teoritis
Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang adanya faktor yang

mempengaruhi  keadaan  lingkungan  dan  tingkat  Angka  Bebas  Jentik  (ABJ)  dan  dapat

mengukur kemajuan tingkat pencapain program


