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PERSEPST MASYARAKAT TENTANG PENYAKIT RABIES
DENGAN PENDEKATAN SISTEM INFORMASI
GEOGRAFIS (GIS) DI KABUPATEN BADUNG

I N Gd Suyasa', I Wayan Jana', I Wayan Jana, I G A Dewi Sarihati 
l

::sn'act, Rabies disease return to appear in Bali province. which early in Badung regency'

-' tmt ol dog bite ctt year-end human being till 2010 reaching 60.431 case. ll/hile

:.tlitt, with dogbite history pLu.sttant to Public f{ealth Sen'ice data of Prot'ittce Boli vear

- . t cotmted 82 pcople positit'elv rabies cotmted 34 peopla. Spccial for the regcncv o/
: :rig is rtmount ofdealh case ofrabics year 2008 up lo \:e ' 2010 counted 20 people

::ively rabies cotmted 10 people.

'.'ctit'e research conduct mapping of rabies disease, knowing perceptioll of society to

- -' entive of rabies disease, condition of environment and existence of wild dog and

',:Liate effort prewntive ofrabies disease in Badung regency.

: : research ofobser"vational. Case population ofrabies die in Badung regency amount to

- :'e,tple. the scrmple size 20 case oJ rabies die, amount of responder 100 people around

. .:.. Sampling techniqlrc with sampling purposive, data analysis use progrom of'Google
' .: :h to get mapping oJ case.

. ing ofperiod case three the last year start June 2008, ./irst year period ofJune 2 008

.. )lay 2009. Localization case gather at Badung Sottth in Countryside Poultry area and

:,,roundings, year both of June 2009 - May 2010 have started to disseminate toward

. :;: Badung in area District o;f Kuta North and District of Mengw*i. llthile.for third year

..,:: 1010 May 2011 have mot,ed to Badung North Counttyside area oJ Plaga. Most
.:.ler l'rave good htowledge equal to 73,094, good attitude equal to 83,094 and good
,: :qtnl to 90,0 is'%pandemic of rabies in Badrrng regency. Most around case of rabies

.:rtlition o.f bushy environment around 58,091t and existence of wild dog eqtrol to

: - . ::ed to On animal husbandty and Health department conduct counselling concetning

-:.rdiseaseofrabies,running;freetaccinationprogram.governmentregencycanmake
- - . irt the form of By Law concerning conditions about ownership cared.for dog and

: .:.. : iiq ofv'ild dog by considering importance ofreligion.

r.rrr ords:Percep tion, Mapping, Rabies Disease

Penyakit anjing gila atau yang

, ,.':ai dengan nama rabies merupakan

,.:-i penyakit infeksi akut pada susunan

.,: pusat, yang disebabkan oleh virus
-r:r dan ditularkan rnelalui gigitan

, ,. rn Penular Rabies (HPR) yaitu

::ru. kucing dan kera. Penyakit ini

menular kepada manusia karena gigitan

binatang-binatang tersebut. Penyakit ini
menunjukkan gejala klinis pada hewan

dan manusia selalu diakhiri dengan

kematian, sehingga mengnkibatkan
timbulnya rasa cemas dan takut bagi orang

yang terke1a jigil3n _d3-.!_j

I ) Dosen Jurusan Kesehatan Linghmgan Poltekkes Denpasar
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menimbulkan kekhawatiran serta
keresahan bagi masyarakat Pada
umumnya (Depkkes RI,2000)

Menurut Akoso (2007) penyakit

ini disebabkan oleh virus yang terdapat

pada air liur hewan yang terinfeksi. Hewan

ini menularkan infeksi kepada hewan

lainnya atau manusia melalui gigitan dan

kadang-kadang melalui jilatan. Virus akan

rrasuk melalui saraf-saraf menuju ke

modulla spinalis dan otak, Yang
merupakan tempat mereka berkembang

biak. Selanjutnya virus akan berpindah

lagi melalui saraf ke kelenjar liur dan

masuk ke dalam air liur.

Daerah di Indonesia yang saat ini

masih tertular rabies ada l7 propinsi yang

meliputi ; pulau Sumatera (Sumatera

Utara, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu,

Sumatera Selatan dan Lampung), pulau

Sulawesi (Gorontalo, Sulawesi Utara,

Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan

Sulawesi Tenggara), pulau Kalimantan
(Kalimantan Tengah, Kalimartan Selatan

dan Kalimantan Timur) dan Pulau Flores.

Kasus terakhir yang terjadi adalah di

Propinsi Bali dan Propinsi Maluku
khususnya Kota Ambon dan Pulau Seram

(Deptan RI, 2007)

Propinsi Bali sebelumnya sudah

dinyatakan bebas dari kasus rabies tapi

sejak tahun 2008 kasus rabies kembali

muncul di provinsi Bali yang diawali

dengan munculnya kasus di Kabupaten

Badung kemudian menyusul kabupaten

lainnya. Jumlah gigitan anjing pada

manusia hingga akhir tahun 2010

mencapai 60.434 kasus. Sedangkan angka

kematian dengan riwayat gigitan anjing

berdasarkan data Dinas Kesehatan

Provinsi Bali tahun 2010 sebanyak 82

2

orang dengan positif rabies sebanyak 34

orang. Khusus untuk Kabupaten Badung

jumlah kematian kasus rabies dari tahun

2008 sampai dengan tahun 2010 sebanyak

20 orang dengan positif rabies sebanyak

10 orang.

Penularan rabies di Bali sangat

cepat ha1 ini didukung oleh banyaknya

populasi anjing di Bali dimana menurut

data yar.rg dihirnpun oleh Yayasar.r

Yudisthira Swarga sebanyak 540 ribu ekor

atau 96 ekorper km2. (Suryani,2009)

Para ahli mengkritisi tiga hal yang

mempengaruhi belum berhasilnya
pembasmian rabies di Bali. Tiga hal

tersebut, yaitu cakupan vaksinasi
dibandingkan populasi anjing, efektifitas

vaksin dengan daya tahan pendek, sefla

program eliminasi anjing. (Suardana,

2010).

Purba (2009) menguraikan
tindakan pencegahan yang paling penting

adalah penanganan luka gigitan sesegera

mungkin. Daerah yang digigit dibersihkan

dengan sabun, tusukam yang dalam

disemprot dengan air sabun. Jika luka

telah dibersihkan" kepada penderita yang

belum pemah mendapatkan imunisasi

dengan vaksin rabies diberikan suntikan

immnunoglobulin rabies, dimana separuh

dan dosisnya d isuntikan di tempat gigitan.

Sistem Informasi Geografis (GIS) adalah

sister-n informasi khusus yang mengelola

data yang memiliki informasi spasial.

Atau dalam arli yang lebih sempit, adalah

sistem komputer yang memiliki
kemampuan untuk membangun,
menyimpan, mengelola dan menampilkan

informasi bereftensi ge.rgra fis.

Hurriyati dan Rukmana (2007)

menyatakan terdapat tiga tahap

.-l

,
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at tiga tahap

-- -::rs dalarn upaya penanggulangan

::-.:\:t rabies di Bali khususnya

l- -::len Badung.

Rumusan masalah dalam
:: -: iixn ini adalah bagaimana
:t::.::3n. persepsi masyarakat terhadap

:.--::. ggulangan penyakit rabies, kondisi

:-ijnsan dan keberadaan anjing liar
>:1j upaya penanggulangan penyakit
-.::;. di Kabupaten Badung dengan

< .rekatan Sistem Informasi Geografis?.

l=:.gan tujuan penelitian adalah 1)

:..,kukan pemetaan penyakit rabies di
i.::':paten Badung dengan pendekatan

:: s: em Informasi Geografis, 2)
-..rgetahui persepsi masyarakat terhadap

:er.:nggulangan penyakit rabies di
,.,-.bupaten Badung, 3) mengetahui
::: rdisi lingkungan dan keberadaan

::iing liar berdasarkan pemetaan
rin] akit rabies di Kabupaten Badung

rengan pendekatan Sistem Informasi

-l eografi s dan merumuskan upaya

:enanggulangan penyakit rabies di
iabupaten Badung.

\Ietode
Berawal dari kasus rabies yang

:da di Provinsi Bali khususnya Kabupaten

Badung dilakukan pendekatan sistern

Persepsi Masyarakat Tefilqng Penyqkil Rabies ......( Suyasa, Jana, De ,i Serihati )

persepsi, yaitu sellective infomasi geografis dengan
mengumpulkan data-data geografis, yang

dianalis dengan program Goggle Earth

untuk mendapatkan in lormasi maping

kasus. Kemudian informasi maping kasus

selanjutnya dipakai dasar untuk menggali

persepsi masy arakat sekitar dan
mengamati kondisi lingkungan dan

keberadaan anjing lier di sekitar maping

kasus. Data dari inlormasi geografis,

persepsi masyarakat dan kondi si

lingkungan sekitar serta keberadaan

anj ing liar dianalisis dengan
menggunakan analisis SWOT untuk
m e n d ap atk an rek om en d a s i
penanggulangan rabies di Provinsi Bali
khususnya Kabupaten Badung.

Jenis penelitian dalam penelitian

ini adalah penelitian obsevasional (M.

Zainudin, 1999). Populasi adalah kasus

rabies meninggal dengan riwayat gigitan

anjing di Kabupaten Badung yang

berjumlah 20 orang Besar sampel dalam

penelitian ini sebanyak 20 kasus rabies

meninggal dengan riwayat gigitan anjing,

dari masing-masing kasus sampel, akan

diambil 5 anggota rumah tangga sekitar

kasus menjadi responden, sehingga
jumlah responden seluruhnya sebanyak

100 orang responden.

Teknik s ampl ing dengan
purposive sampling, teknik pengumpulan

data primer dengan pengukuran data-data

g e o gra fi s mengun akan Gl ob a I

Positioning System (GPS), persepsi

masyarakat menggunakan kuesioner
terstruktur oleh petugas pengumpul

data/surveyor yang telah dilatih dan

melakukan pengamatan terhadap kondisi

lingkungan serla keberadaan anjing liar di

sekitarkasus.

- selective distorsion dan

: :erention. Persepsi dipengaruhi

saq. motif, kepentingan, minat,

dan harapan. Hal tersebut

- -:rhami dalam penempatan,

dan penggerakan yang

,skutan (Siagian, 2O04).
data kasus dan kendala

penyakit rabies di atas

- i:n) a pendekatan sistem ir.rfbrmasi

3
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Analisis data menggunakan
program Google Earth untuk
mendapatkan pemetaan kasus. Untuk data
persepsi masyarakat dianalis dengan
analisis SWOT untuk mendapatkan upaya
penanggulangan rabies.

Hasil dan pembahasan

Penyebaran kasus periode tiga
tahun terakhir mulai Juni 2008. kelihatan
tahun pertama periode Juni 2008 sampai
Mei 2009 lokalisasi kejadian mengumpul
pada Badung Selatan di daerah Desa
Unggasan dan sekitamya, untuk tahun
kedua Juni 2009 - Mei 2010 sudal mulai
menyebar kearah Badung Tengah di
daerah Kecamatan Kuta Utara dan
Kecamatan Mengwi. Sedangkan untuk
tahun ketiga Juni 2010 - Mei 2011 sudah
bergerak ke Badung Utara daerah Desa
Plaga. Lebih jelasnya maping kasus dapat
dilihat seped gambar berikut :

Gambar 1

Maping Kasus Rabies di

Sebagian besar responden
memiliki pengetahuan baik sebesar

73,00/o. Pengetahuan baik yang dimiliki
responden mempermudah melakukan
upaya sosialisasi penanggulangan
penyakit rabies di Kabupaten Badung.

Memiliki sikap baik sebesar 83,0%. Sikap
baik yang dimiliki responden dapat
memberikan motivasi positif bagi
responden dalam upaya penanggulangan

penyakit rabies di Kabupaten Badung.

Memiliki tindakan baik sebesar 90,0%.
Tindakan baik yang dimiliki responden

dapat memberikan dorongan dalam upaya
penanggulangan penyakit rabies di
Kabupaten Badung khususnya dan Bali
bebas rabies secara umum dapat
diwuj udkan sepefii sebelum tahun 200g.

Kondi si lingkungan yang
bersemak-semak sekitar 58,0%. Kondisi
ini memberikan peiuang bagi anjing liar
untuk berkembang biak sehingga
berpotensi dalam penyebaran penyakit
rabies. Hal ini didukung masih ditemukan

anjing liar sebesar 59,0% di sekitar kasus.

Keberadaan anjing liar yang tidak
divaksinasi akan memanfaatkan semak-

semak untuk berkembang biak secara

tidak terkontrol, sehingga dapat
merupakan potensi dalam penyebaran

penyakit rabies.

Menurut Akoso (2007) rabies
umumnya ditularkan oleh hewan jenis
karivora atau hewan iainnya yang suka

menggigit. .lenis hewan tersebut antara

lain anjing, kucing, kelelawar, kera,

4
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Petsepsi Ma;yarakal Tentqng Penyakil Rabies......( Suyasa, Jana, Devti Sarihali )

:.r rubah. Hewan penular rabies yang mengatakan dari radio, media cetak,

brosur dan penyuluhan petuga s

kesehatan. Dengan mengetahui
pengetahuan yang baik tidak berarli dapat

memprediksi tindakan yang dilakukan,

ketika pengetahuan seseorang bail/positif

tindakan yang diambilnya negatif begitu

sebaliknya.

Menurut Notoatmodjo (2003),

Pengetahuan rnempakan domain yang

sangat penting dalam membentuk

tindakan seseorang, yang dalam hal ini

adalah partisipasi responden dalam

program pencegahan penyakit Rabies.

Begitu juga dengan pendapat Andersen

yang dikutip Notoatmodjo (2003) yang

mengatakan pengetahuan sedikit
banyaknya akan mempengaruhi
seseorang dalam akibat terlentu dari

konsekuensi tindakan yang dilakukan.

Untuk membina peran serta

masyarakat perlu dilakukan penyuluhan

dan motivasi yang intensif melalui

berbagai jalur komunikasi dan informasi

kepada masyarakat, seperti melalui

televisi, radio dan media massa lainnya.

Apabila kegiatan penluluhan ini dapat

dilaksanakan dengan intensif, rnaka

populasi anjing liar dapat dikendalikan

sehingga penularan penyakit rabies dapat

dicegah atau dikurangi

Sikap masyarakat di sekitar kasus

penyakit rabies di Kabupaten Badung

rnenunjukkan sikap yang baik sebesar

83%. Hal ini mengambarkan masyarakat

sekitar kasus merrpunyai sikap yang

Hmesia umunnya adalah anjing,

ig dan kera. Terj adinya infeksi sangat

pada masuknya virus rabies

berada pada air liur penderita ke

:-ruh melalui luka gigitan atau

: :en-rukaan kulit yang tidak utuh.

das61y3 hampir semua kasus

rabies terjadi rnelalui luka

him! namun penularan rabies dapat

: ..:lui air liur hewan yang terserang

'.- r: r::r:uk melalui iuka oleh berbagai

. -, - .:r seperli jilatan dan berciuman

- , -- - :enderita rabies.

Melihat pola penyebaran seperti

l* maping kasus tersebut mestinya

-1'rakat 
sekitar kasus waspada akan

Ejdinya penularan penyakit rabies.

L-pa;-a pencegahan dapat dilakukan

ra-rean anjing peliharaan tidak dilepas

lcrkeliaran, memberi vaksinasi anjing

Ftfraran, memusnahkan anjing liar dan

relaporkan kepada petugas bila
&anukan anjing liar dengan gejala

di=.
Pengetahuan yang dimiliki sekitar

lrsrs tergolong baik sejumlah "13% dan

rtluruh responden, hal ini menunjukkan

behwa pemahaman responden akan

bahaya dan cara pencegahan penyakit

nbies sudah baik. Hal ini diperkuat oleh

lmdapat masyarakat bahwa masyarakat

telah banyak mendapat informasi tentang

perryakit rabies dari berbagai sumber.

Sebagian besar responden mengatakan

memperoleh informasi dari televisi, ada
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positif terhadap penanggulangan penyakit

rabies, karena masyarakat tahu bahaya

dari penyakit rabies yang daPat

menimbulkar.r kematian.

Hasil penelitian ini sesuai dengan

pendapat Notoatmodjo (2003) Yang

mengatakan bahwa sikap itu merupakan

kesiapan atau kesediaan untuk bertindak

dan bukan merupakan pelaksanaan motif

tefientu. Manifestasi sikap itu tidak dapat

langsung dilihat, tetapi hanya dapat

ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku

yang terhrtup.

Sikap yang baik dimiliki
responden merupakan motivasi pihak

terkait untuk rutin melakukan penyuluhan

kepada masyarakat mengenai penyakit

rabies dalam upaya pencegahan penyakit

rabies yang lebih menekankan pada

pentingnya pemilik anjing untuk sehari-

hari mengikat anjng peliharaan dan tidak

membiarkan anjing p e1i h ara an

berkeliaran.

Tindakan masyarakat terhadaP

upaya penanggul angan penyakit rabies

90Yo baik. Tindakan masyarakat sangat

positif dan mendukung supaya program

Bali bebas rabies supaya berhasil seperti

sebelum tahun 2008. Perilaku Yang

muncul akibat respon seseorang terhadap

lingkungan, berkaitan dengan upaya

seseorang mempertahankan atau

meningkatkan kesehatannya. Respon

terse.but ditujukan terhadap lingkungan

fisik maupun sosial budaya dan

sebagainya, s eh i ngga tidak

mempengaruhi kesehatannya. Bisa

disimpulkan bahwa seseorang mengelola

lingkungannya send'iri sehingga tidak

mengganggu kesehatan dirinya, keluarga,

maupun masyarakat. Sebagai contoli, dari

perilaku ini yang berhubungan dengan

penyakit rabies antara lain pemberian

vaksin pada anjing peliharaan, tindakan

memelihara anjing dirumah, melaporkan

anjing dengan gejala rabies dan kegiatan

lainnya yang bertujuan penanggulangan

penyakit rabies (Notoatmodjo, 2003)

Berdasarkan temuan ini,
dibutuhkan langkahJangkah yang efektif

dari pihak terkait yaitu Dinas Petemakan,

Dinas Kesehatan berupa penl'uluhan

kesehatan yang terkait dengan

pencegahan penyakit rabies yang lebih

menekankan pada pentingnya partisipasi

pemilik anjing. Dalam upaya menurunkan

kasus gigitan hewan anjing mengingat

bahaya yang ditimbulkan akibat gigitan

hewan penular rabies, secara

berkesinambungan kepada masyarakat

khususnya di Kabupaten Badung untuk

meningkatkan nilai tindakan yang positif

terkait dalam pencegahan penyakit rabies

dan Pemerintah Kabupaten daPat

membuat kebij akan-kebijakan yang

dituangkan ke dalam Peraturan Daerah

(Perda) mengenai persyaratan tentang

kepemilikan anjing peliharaan serta

mempertimbangkan pula untuk
kepentingan agama.

Hasil obserwasi menggambarkan

kondisi lingkungan sekitar kasus banyak

.,
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ehatannya. B isa

>eorang mengelola

sehingga tidak

dirinya, keluarga,

i contoh, dari

ungan dengan

lain pemberian

tindakan

melaporkan

es dan kegiatan

penanggulangan

tjo,2003)

temuan i ni,
yang efektif
Petemakan,

penl.uluhan

rkait d eng an

ies yang lebih

ya menurunkan

bies, secara
masyarakat

Badung untuk

yang positif
penyakit rabies

upaten dapat

bijakan yang

Daerah

tentang

liharaan serta

p u1a untuk

:nenggambarkan

::nr-ak tempat berkembang biak

semak-semak bagi anjing liar,

.lnsat berpotensi menularkan

- :-rnelihara anjing 46%o menyatakan

-: -i menjaga rumah, 50 Yo hoby, 4%

: -- ._ca rumah dan hoby. Pemyataan dari
-=r::rden sebanyak 4 orang (4%o)

- :: -=rva pemah menggigit orang.

Berdasarkan analisis SWOT yang

:.::i..:iian dengan kekuatan dan peluang

. -:,r: lain pengetahuan masyarakat

:.:r-::ir kasus baik, sikap mayarakat baik

::r tindakan masyrakat juga baik.

''1-=::pakan indikasi supaya instansi

:::.<: i t untuk memacu partisipasi
:.:sl arkat dalam penanggulangan

:<::r akit rabies di Kabupaten Badung.

S:c:ngkan hambatan dan ancaman masih

.:.:Ln1a kondisi lingkungan berupa

s:nak-semak dan keberadaan anjing liar
:: masyarakat, disamping itu masyarakat

:,:sih banyak memelihara anjing. Ini
..ran menjadi hambatan dalam
:enanggulangan penyakit rabies atau

::Lrsram Bali bebas rabies. Hendaknya

Persepsi Masyarakot Tentang Penlokit Rabies ......( Stryasa, Jana, Delri Sarih(ni )

-semak 587o dan ditunjang intstansi terkait dan pemerintah lebih

menekankan penanganan anjing liar
karena dengan adanya semak-semak

memungkinkan berkembangbiak secara

cepat. Penangangan berupa kebijakan

(perda), eleminasi anjing liar dan upaya

edukatiflainnya.

Kesimpulan dan Saran

Simpulan dalam penelitian ini
adalah 1) Penyebaran kasus periode tiga

tahun terakhir mulai Juni 2008, tahun

pertama periode Juni 2008 sampai Mei

2009 lokalisasi kejadian mengumpul pada

Badung Selatan di daerah Desa Unggasan

dan sekitamya, tahun kedua Juni 2009

Mei 2010 sudah mulai menyebar kearah

Badung Tengah di daerah Kecamatan

Kuta Utara dan Kecamatan Mengwi.

Sedangkan untuk tahun ketiga Juni 2010 -
Mei 2011 sudah bergerak ke Badung

Utara daerah Desa Plaga. 2) Sebagian

besar responden memiliki pengetahuan

yang baik sebesar 73,0%, sikap yang baik

sebesar 83,00% dan tindakan yang baik

sebesar 90,0olo tentang penyakit rabies di

Kabupaten Badung. 3) Sebagian besar di
sekitar kasus rabies di Kabupaten Badung

masih ada kondisi lingkungan yang

bersemak-semak sekitar 58,0% dan

keberadaan anjing liar sebesar 59,0%. 4)

Upaya penanggulangan berupa kebijakan

(perda), eleminasi anjing liar dan upaya

edukatif terhadap masyarakat.

Saran yang dapat diberikan adalah

1) Diharapkan kepada Dinas Petemakan

:: .::.:n keberadaan anjing liar di

.,:sus sebanyak 59%. Hal ini

rupakan hambatan bagi
penyakit rabies karena

:: rabies karena tidak mendapat

S.esponden rata-rata memelihara

rng sebanyak 1,19 ekor artinya setiap

paling sedikit memelihara

.: :i rumahnya sebanyak I ekor Alas

kasus banyak
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dan Dinas Kes ehatan melakukan
pen),uluhan mengenai bahaya penyakit

rabies yang lebih menekankan panisipasi

pemilik anjing dalam menurunkan kasus

rabies secara berkesinambungan melalui

berbagai jalur komunikasi dan informasi

kepada masyarakat, seperti melalui
televisi, radio dan media massa lainnya2)
Diharapkan kepada Dinas Peternakan

Kabupaten secara rutin menjalankan

program vaksinasi gratis untuk anjing

peliharaan. 3) Diharapkan kepada

Pemerintah Kabupaten dapat membuat

kebijakan-kebijakan yang dituangkan ke

dalam Peraturan Daerah (P erda)
mengenai persyaratan tentang
kepemilikan anjing peliharaan dan

penanganan anjing liar dengan
mempertimbangkan kepentingan agama.
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