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TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penyakit Demam Berdarah Dengue 
Penyakit  DBD  adalah  penyakit  infeksi  yang  disebabkan  oleh  virus.Dikenal

bermacam-macam jenis virus penyakit demam berdarah, tetapi di Indonesia hanya terdapat 2

jenis virus penyebab demam berdarah yaitu virus  dengue dan virus chikungunya.Di antara

kedua  jenis  virus  yang  terdapat  di  Indonesia,  virus  dengue  merupakan  virus  penyebab

terpenting dari demam berdarah. Oleh karena itu,penyakit demam berdarah yang kita kenal

tepatnya bernama demam berdarah dengue,sesuai dengan nama virus penyebab
. Virus  dengue  sebagai  penyebab  penyakit  demam  berdarah  dengue  merupakan

mikroorganisme sangat kecil dan hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron.Virus hanya

dapat  hidup di  dalam sel  hidup.  Maka demi  kelangsungan hidupnya,virus  harus  bersaing

dengan sel manusia yang ditempati terutama untuk kebutuhan protein. Apabila daya tahan

tubuh seseorang yang terkena infeksi virus tersebut rendah sebagai akibatnya  sel jaringan

akan semakin rusak. Apabila virus tersebut berkembang banyak,fungsi organ tubuh tersebut

baik,maka akan sembuh dan timbul kekebalan terhadap virus dengue yang pernah masuk ke

dalam tubuhnya.
Penyakit  demam berdarah dengue mengenai seorang melalui gigitan nyamuk Aede

saegypti.Nyamuk yang menularkan penyakit adalah nyamuk betina dewasa. Nyamuk betina

memerlukan  darah  manusia  atau  binatang  untuk  hidup dan berkembang  biak.  Apabila  di

sekitar  tempat  bersarang  nyamuk  tersebut  dijumpai   seorang  yang  sedang  sakit  demam

berdarah penyakit demam berdarah dengue ringan atau berat. Apabila daya tahan tubuh baik

dan virus tidak ganas,maka derajat penyakit tidak berat. Sebaliknya ,apabila daya tahan tubuh

rendah seperti pada anak-anak,penyakit infeksi dengue ini dapat menjadi berat bahkan dapat

mematikan.
Seperti halnya virus lain (misalnya  influenza,campak) sebagain besar penderita anak

sembuh dengan sendirinya,diobati maupun tidak diobati oleh karena penyakit virus bersifat



self-limiting disease. Jadi, penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus mempunyai keunikan

yaitu datang mendadak,penyakit  berjalan terus walau diobati,dan akhirnya sembuh dengan

sendirinya tergantung pada ketahanan tubuh orang yang terkena. Jadi,apa gunanya diobati?

Sebenarnya yang diobati adalah gejala yang timbul sebagai ‘akibat ulah’ virus yang berakhir

timbul gejala demam,syok,maupun pendarahan,oleh karena sampai sekarang belum ada obat

yang  dapat  membunuh  virus  dengue,  maka  harapan  lainnya  adalah  dibuatnya  vaksin

dengue,yang  sampai  saat  ini  masih  dalam  taraf  penelitian  dan  belum  beredar.

(Misnadiarly,2009).

B. Penularan Demam Berdarah Dengue
1. Mekanisme penularan

Transmisi virus dengue dari manusia ke manusia yang lain atau dari kera ke kera yang

lain  berlangsung  melalui  gigitan  nyamuk  betina  Aedes (terutama  Aedes  aegypti)  yang

terinfeksi  oleh  arboviruses.Itulah  sebabnya  virus  dengue  disebut  sebagai  arthropod-borne

viruses.Sekali nyamuk terinfeksi dan dapat mentransmisikan virus kepada manusia atau kera.

Nyamuk betina  yang terinfeksi  juga dapat  menyalurkan virus kepada generasi  berikutnya

melalui  proses transmisi  transforian.  Namun proses transimisi  ini  jarang terjadi dan tidak

mempunyai  arti  signifikan  bagi  virus  kepada  manusia.  Artinya,  transmisi  ini  tidak

mempunyai arti signifikan bagi penyebaran infeksi dengue kepada manusia.
Manusia merupakan host utama bagi virus meskipun temuan penelitian menunjukan

bahwa di beberapa belahan dunia jenis kera tertentu dapat pula terinfeksi virus dengue dan

selanjutnya  menjadi  virus  bagi  nyamuk  ketika  nyamuk  menghisap  darah  kera  yang

bersangkutan.  Virus  yang  masuk  ke  tubuh  manusia  melalui  gigitan  nyamuk  selanjutnya

beredar dalam sirkulasi darah selama periode sampai timbul gejala demam.Periode dimana

virus beredar dalam sirkulasi darah manusia disebut periode viremia. Apabila nyamuk yang

belum terinfeksi menghisap darah manusia dalam fase viremia,maka virus akan masuk ke

tubuh nyamuk dan berkembang selama periode 8-10 hari sebelum virus siap ditransmisikan

kepada manusia lain. Rentang waktu yang diperlukan untuk inkubasi ekstrinsik tergantung



pada  kondisi  lingkungan  terutama  temperatur  sekitar.Siklus  penularan  virus  dengue  dari

manusia-nyamuk-manusia dan seterusnya. (Djoni Djunaedi,2006)
2. Pusat Penularan DBD

Penularan  DBD kepada manusia  menurut  Departemen Kesehatan RI,(1995) antara

lain dipengaruhi oleh beberapa faktor :
a. Kepadatan vektor akan memberi peluang lebih besar bagi nyamuk untuk menggigit.

b. Kepadatan  penduduk  yang  lebih  padat,lebih  mudah  untuk  terjadi  penularan  DBD

karena jarak terbang nyamuk diperkiraka 50 meter.
c. Mobilitas penduduk memudahkan penularan dari suatu tempat ke tempat yang lain.
d. Jarak  antar  rumah,pencahayaan  (terang  atau  gelap)  dan  bahan  bangunan  akan

mempengaruhi terjadinya penularan.
e. Tingkat pendidikan akan mempengaruhi cara berpikir dalam penerimaan penyuluhan

dan cara pemberantasan yang dilakukan.
f. Sikap  hidup  dan  kebiasaan  masyarakat  apabila  rajin  dan  senang  akan  kebersihan

tanggap dalam masalah kesehatan maka akan mengurangi resiko tertular suatu penyakit.
Menurut  Departemen  Kesehatan  Ri  ,(1992)  tempat-tempat  yang  potensial  untuk

terjadi penularan antara lain :
1) Wilayah yang banyak kasus DBD (rawan)
2) Tempat-tempat  umum  merupakan  tempat  berkumpul  orang-orang  yang  datang  dari

berbagai  wilayah  sehingga  kemungkinan  terjadinya  pertukaran  beberapa  tipe  virus

dengue cukup besar. Tempat-tempat itu antara lain : sekolah,rumah sakit atau puskesmas

dan  sarana  pelayanan  kesehatan  lainnya;tempat-tempat  umum  seperti  pertokoan

pasar,restoran,terminal,bus,tempat ibadah,dan lain-lain.
3) Pemukiman baru di pinggir kota yang karena lokasi ini penduduk umumnya berasal dari

berbagai wilayah kota kemungkinan diantaranya terdapat penderita atau “carrier” yang

membawa tipe virus dengue yang berlainan dari masing-masing daerah asalnya.
C. Siklus hidup NyamukAedes Aegypty

Nyamuk  termasuk  dalam  kelompok  serangga  yang  mengalami  metamorphosis

sempurna dengan bentuk siklus hidup berupa telur,larva(beberapa instar),pupa dan dewasa.

(Dantje T.Sembel,2009).
Nyamuk dalam siklus hidupnya mempunyai tingkatan-tingkatan yang kadang-kadang

antara tingkatan satu dan tingkatan berikutnya terlihata sangat berbeda. Berdasarkan tempat

hidupnya dikenal dua tingkatan:



1. Tingkatan dalam air
2. Tingkatan di luar tempat berair (darat-udara)
Jadi untuk kelangsungan hidup nyamuk sangat diperlukan air. Apabila tidak terdapat air,maka

siklus hidup nyamuk akan terputus. (Arif Sumantri,2015)
Berikut penjelasan mengenai metamorfosi nyamuk Aedes aegypti
a. Telur 
Pada tingkatan ini telur nyamuk Aedes aegypti meletekan telur diatas air satu persatu. Telur

dapat bertahan hidup dalam waktu yang cukup lama dalam bentuk dorman. Namun, bila air

cukup tersedia,telur –telur itu biasanya menetas 2-3 hari sesudah diletakkan.
b. Larva 
Telur  menetas  menjadi  larva  atau  sering  juga  disebut  jentik.  Berbeda  dengan larva  dari

anggota-anggota  Diptera  yang  lain  seperti  lalat  yang  larvanya  tidak  bertungkai,  larva

nyamuk memilik kepala yang cukup besar serta toraks dan abdomen yang cukup jelas. Larva

dari kebanyakan nyamuk menggantungkan dirinya pada permukaan air.Untuk mendapatkan

oksigen dari udara, jentik nyamuk  Aedes aegyptibiasanya menggantungkan tubuhnya agak

tegak lurus pada permukaan air.Kebanyakan larva nyamuk menyaring mikroorganisme dan

partikel-partikel lainnya dalam air.Larva biasanya melakukan pergantian kulit empat kali dan

berpupasi seseudah sekitar 7 hari.
c. Pupa 
Sesudah  melewati  pergantian  kulit  keempat,maka  terjadi  pupasi.  Pupa  berbentuk  agak

pendek,tidak makan, tetapi tetap aktif bergerak dalam air terutama bila diganggu. Mereka

berenang naik turun dari  bagian dasar  ke permukaan air.Bila  perkembangan pupa sudah

sempurna,  yaitu  sesudah dua atau tiga hari,  maka kulit  pupa pecah dan nyamuk dewasa

keluar serta terbang.
d. Dewasa 
Nyamuk dewasa yang baru keluar dari pupa berhenti sejena di atas permukaan air untuk

mengeringkan  tubuhnya  terutama  sayap-sayapnya  dan  sesudah  mampu  mengembangkan

sayapnya,nyamuk dewasa terbang mencari makan. Dalam keadaan istirahat,bentuk dewasa

dari  nyamuk  Aedes  aegypti hinggap  dalam  keadaan  sejajar  dengan  permukaan  (Dantje

T.Sembel,2009).



Gambar 1.
Siklus hidup nyamuk Aedes Aegypty

D. Perilaku Nyamuk Aedes Aegypty
Perilaku  nyamuk  berkaitan  dengan  gejala  biologis  dan  selalu  ada  variasi.  Variasi

tingkah laku akan terjadi dalam spesies tunggal baik di daerah yang sama maupun berbeda.

Perilaku ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang dikenal sebagai rangsangan dari luar.
Rangsangan  dari  luar  ini  misalnya,perubahan  cuaca/iklim/musim  atau  perubahan

lingkungan baik alamiah maupun karena hasil samping kegaiatan manusia. Jika kita tinjau

dengan  kegiatan  nyamuk,  maka  ada  tiga  macam  tempat  yang  diperlukan  untuk  siklus

kelangsungan  hidup  nyamuk.  Untuk  menunjang  program  pemberantasan  vektor,perlilaku

vektor yang berhubungan dengan ketiga macam habitat tersebut penting untuk diketahui (Arif

Sumantri,2015).
Setelah lahir  (keluar dari kepompong),  nyamuk istirahat di kulit kepompong untuk

sementar waktu. Beberapa saat setelah itu sayap meregang menjadi kaki, sehingga nyamuk

mampu  terbang  untuk  mencapai  mangasa  aau  darah.  Nyamuk  Aedes aegypti jantan

menghisap  cairan  tumbuhan  atau  sari  bunga  untuk  keperluan  hidupnya.Sedangkan  yang

betina menghisap darah.Nyamuk betina ini leboh menyukai darah manusia daripada binatang

(bersifat antropofilik).Darah  (proteinnya)  diperlukan  untuk  mematangkan  telur  agar  jika

dibuahi  oleh  sperma  nyamuk  jantan,  dapat  menetes.Waktu  yang  diperluka  untuk

menyelesaikan  perkembangan  telur,  mulai  dari  nyamuk  menghisap  darah  sampai  telur

dikeluarkan, biasanya bervariasi antara tiga sampai empat hari.Jangka waktu tersebut disebut

satu siklus gonotropik (gonotropic cycle).
Nyamuk  betina  mencari  mangsanya  pada  siang  hari.Aktiftas  menggigit  biasanya

mulai  pagi  pada  pukul  09.00-10.00 dan petang hari  pada pukul  16.00-17.00.tidak  seperti

nyamuk  lain  Aedes  aegyptimempunyai  kebiasaan  menghisap  darah  berulang  kali



(multiplebites)  dalam satu  siklus  gonotropik  untuk  memenuhi  lambungnya  dengan  darah.

Dengan demikian nyamuk ini sangat efektif sebagai penular penyakit.
Nyamuk  Aedes  agypty setelah  menghisap  darah  akan  hinggap  atau  beristirahat  di

dalam atau kadang-kadang di luar rumah,berdekatan dengan tempat perkembangbiakannya.

Tempat hinggap yang disenangi ialah benda-benda yang tergantung seperti pakaian, kelambu,

atau tumbuh-tumbuhan di dekat perkembangbiakannya.Biasanya di tempat-tempat agak gelap

dan  lembab.  Ditempat  inilah  nyamuk  menunggu  proses  pematangan  telurnya.  Pada  saat

pematangan  telur  selesai,  nyamuk  betina  akan  meletakka  telurnya  di  tempat  perindukan

berupa genangan-genangan air yang tertampung di suatu wadah yang biasa disebut container

(bukan  genangan-genangan  air  tanah)  seperti  tempayan,drum,bak  air,WC/kamar

mandi,tempat air burung piaraan,barang-barang bekas,lubang-lubang di pohon,pelepah daun

dan sebagainya. Pada umumya telur akan menetas menjadi jentik dalam waktu kurang lebih

dua hari setelah telur terendam air. Setiap kali bertelur nyamuk betina dapat mengeluarkan

100 butir telur.Telur tersebut dapat bertahan berbulan-bulan di tempat yang kering pada suhu

-2°C sampai  42°C.apabila  tempat  tersebut  tergenang air  atau kelembababnya  tinggi  maka

telur dapat menetas lebih cepat (Depkes RI,1992).

E. Distribusi Penyebarannya
Vektor  klasik  penyakit  DBD adalah  nyamuk  Aedes  aegypti dan  Aedes  albopictus

terutama  bagi  negara  Asia,Philipines  dan  Jepang,  sedangkan  Aedes  polynesiensis,

Aedesscutellaris  dan  Aedes  pseudoscutellaris terutama vektor  di  negara-negara  kepulauan

pasifik  dan  Papua  New  Guinea.  Vektor  DBD  di  Indonesia  adalah  nyamuk  Aedes

(Stegomya)aegyptydanalbopictus.Selain  itu  dalam  kondisi  outbreak,  spesies

Aedespolynesiensis dan  beberapa  spesies  dari  kompleks  Aedes  scutellaris juga  berperan

sebagai vektor yang mentransimisikan virus dengue.
Aedes  aegypti merupakan  spesies  nyamuk  yang  hidup  dan  ditemukan  di  negara-

negara yang terletak antara 35°C Lintang Utara dan 35°C Lintang Selatan pada temperatur

rendah sekitar 10°C. pada musim panas, spesies ini kadang-kadang ditemukan di daerah yang



terletak  sampai  sekitar  45°C  Lintang  Selatan.  Selain  itu  ketahan  hidup  spesies  ini  juga

tergantung pada ketinggiam daerah yang bersangkutan dari permukaan laut.Biasanya spesies

ini  tidak  ditemukan  di  daerah  dengan  ketinggian  lebih  dari  1000m  di  atas  permukaan

laut.Dengan  ciri  highly  anthropophilic dan  kebiasaan  hidup  di  dekat  manusia

(Aedesaegyptidewasa  menyukai  tempat  gelap  yang  tersembunyi  di  dalam rumah  sebagai

tempat beristirahatnya,  nyamuk ini merupakan vektor efisien bagi arbovirus.Aedes aegypti

juga mempunyai kebiasaan mencari makanan (menggigit manusia untuk dihisap darahnya)

sepanjang hari  terutama antara  08.00-13.00 dan antara  jam 15.00-17.00.  sebagai  nyamuk

domestic  di  daerah  urban,  nyamuk  ini  merupakan  vektor  utama  (95%)  bagi  penyebaran

penyakit DBD. Jarak terbang spontan nyamuk betina jenis ini terbatas sekitar 30-50 meter per

hari. Jarak terbang jauh biasanya terjadi secara pasif melalui semua jenis kendaraan termasuk

kereta api, kapal laut dan pesawat udara.
Nampaknya melalui cara pasif inilah DBD menyebar ke seluruh propinsi di Indonesia

bahkan menyebar  dari  suatu negara ke negara lain.  Di daerah urban, nyamuk dalam fase

imatur (larva) ditemukan di dalam atau di dekat perumahan, di dalam kaleng atau berbagai

tempat  penyimpanan air  yang berisi  relatif  bersih yang dipakai  untuk air  minum atau air

mandi.Telur  Aedes aegypti mampu bertahan hidup dalam keadaan kering selama beberapa

bulan.Daya terbang nyamuk dewasa betina jenis ini  berkisar antara 400-600m.kesempatan

berpindah tempat secara pasif bagi Aedes albopictus lebih terbatas sebab spesies ini hidup di

luar  rumah.  Namun  di  sisi  lain,  kebiasaan  mencari  makanan  Aedes  albopictus,

memungkinkan spesies ini mentransmisikan virus dari kera ke manusia dan sebaliknya. Telur

Aedes  albopictus resisten  terhadap  pengawetan  melalui  proses  pengeringan  dalam waktu

beberapa bulan (Djoni Djunaedi,2006)

F. Pemberantasan Sarang Nyamuk
Di  dalam  upaya  pengendalian  nyamuk,  beberapa  metode  yang  dapat  digunakan,

antara  lain  tindakan  antilarva,  tindakan  terhadap  nyamuk  dewasa,  dan  tindakan  terhadap



gigitan  nyamuk.  Pada  dasarnya  PSN adalah  kegiatan  yang  ditujukan untuk memberantas

larva  atau  mencegah  agar  nyamuk  tidak  berkembang  biak.  Pemberantasan  yang  dapat

dilakukan  yaitu  dengan  cara  kimia,  biologi  dan  fisik.  Berikut  merupakan  pengendalian

nyamuk  tersebut  yang  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  beberapa  metode  yang

tepat,yaitu :
1. Pengendalian kimia

Cara pemberantasan jentik Aedes aegypti dengan menggunakan insektisida pembasmi

jentik (larvasida) ini dikenal dengan istilah abatisasi.Larvasida yang biasa digunakan adalah

temephos.Formulasi  temephos yang digunakan adalah  granules (sandgranules). Dosis yang

digunakan 1ppm atau 10 gram (± 1 sendok makan rata) untuk tiap 100 liter  air.Abatisasi

dengan temephos ini mempunyai efek residu tiga bulan.

2. Pengendalian biologi
Penerapan pengendalian biologis ditujukan langsung terhadap jentik  Aedes aegepty

dengan menggunakan predator, contohnya dengan memelihara ikan pemakan jentik seperti

ikan kepala timah, dan ikan gupi. Selain menggunakan ikan pemakan jentik, predator lain

yang digunakan yaitu bakteri dan  cyclopoids (sejenis ketam laut). Ada dua spesies bakteri

endoksin yakni Bacillus thuringientis serotype H-14 (Bt.H-14) dan Bacillus sphaericus (BS)

yang dinilai efektif untuk mengendalikan nyamuk dan bakteri tersebut tidak mempengaruhi

spesies lain (Sitio,2008).
3. Pengendalian fisik

Pengendalian  fisik  merupakan  salah  satu  kegiatan  pemberantasan  sarang  nyamuk

Aedes  aegypti dilakukan  dengan  cara  3M  (menguras,  menutup,  mengubur).  Kegiatan-

kegiatan ini antara lain :
a. Menguras bak mandi dan tempat penampungan air yang lain seperti vas bunga, tempat

minum burung dan lainnya sekurang-kurangnya seminggu sekali.
b. Menutup rapat tempat penampungan air seperti tempayan, drum, jading ember dan tempat

air lain, lubang-lubang pada pagar bambu dan pohon.



c. Menimbun atau mengubur kaleng-kaleng bekas, ban bekas, pecahan botol aqua bekas dan

sejenisnya yang mungkin untuk terjadinya air tergenang.(Depkes,1992)
G. Densitas Jentik Nyamuk

Densitas  jentik  atau  kepadatan  jentik  adalah  salah  satu  indikator  yang  digunakan

untuk  memanta  keberadaan  jentik  nyamuk  Aedes  aegyptidalam  suatu  wilayah.  Untuk

mengetahui densitas nyamuk Aedes aegypti digunakan ukuran larva index yaitu House Index

(HI), Container index (CI), Bretau Index (BI).
House Index (HI) paling banyak dipakai untuk memonitor kadar investasi, tetapi tidak

dapat  menunjukkan  jumlah  container  yang  positif  jentik.  Sama  halnya  dengan

ContainerIndex (CI) yang memberikan informasi tentang proporsi container yang berisi air

yang positif dengan rumah yang dianggap informasi yang paling baik, untuk melihat sifat dan

habitat dari larva yang sebenarna dan dapat mencatat berbagai macam tampungan air atau

container yang sangat potensial sebagai tempat berbiaknya nyamuk (WHO,Depkes RI 2000

(dalam Nuidja,2007).
Untuk mengetahui ukuran larva index maka harus melakukan survei. Survei Jentik

Menurut Depkes RI, (1992) survey jentik dilakukan dengan cara sebagai berikut :
1. Semua tempat atau bejana yang dapat menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes

aegypti diperiksa (dengan mata telanjang) untuk mengetahui ada tidaknya jentik.
2. Untuk memeriksa TPA yang berukuran besar, seperti: bak mandi,tempayan,drum dan bak

penampungan air lainnya. Jika ada pandangan (penglihatan) pertama tidak menemukan

jentik, tunggu kira-kira 1 menit untuk memastikan bahwa benar jentik tidak ada.
3. Untuk memeriksa tempat-tempat perkembangbiakan yang kecil,seperti:  vas bunga atau

pot tanaman air atau botol yang airnya  keruh, sering kali airnya perlu dipindahkan ke

tempat lain.
4. Untuk memeriksa jentik di tempat yang agak gelap, atau airnya keruh,biasanya digunakan

senter.

Ada dua cara untuk melakukan survey jentik yatu dengan cara single larva dan cara

visual.  Single  larva  yaitu  survey yang  dilakukan dengan mengambil  satu  jentik  di  setiap

tempat genangan air yang ditemukan jentik.Untuk diidentifikasi lebih lanjut jenis jentiknya.



Sedangkan cara visual yaitu survey yang dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya jentik

di setiap tempat  genangan air tanpa mengambil  jentiknya.  Dalam program pemberantasan

DBD survey jentik yang biasa digunakan adalah cara visual.

Berikut  rumus  ukuran  yang  dipakai  untuk  mengetahui  kepadatan  jentik

Aedesaegyptiadalah:

Container  Index  (CI) adalah  presetase  antara  container  yang  ditemukan  jentik  terhadap

seluruh container yang diperikas

CI = jumlah container dengan jentik  x 100 %
         Jumlah container yang diperiksa


