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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) atau Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) sampai 

saat ini merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang cenderung 

meningkat jumlah pasien serta semakin luas penyebarannya. Penyakit DBD ini ditemukan hampir 

di seluruh belahan dunia terutama di negara–negara tropik dan subtropik, baik sebagai penyakit 

endemik maupun epidemik. Hasil studi epidemiologik menunjukkan bahwa DBD menyerang 

kelompok umur balita sampai dengan umur sekitar 15 tahun, Aedes aegypti merupakan vektor 

penular penyakit DBD (Fauziah, 2012). 

Keberadaan jentik Aedes aegypti disuatu daerah merupakan indikator terdapatnya 

populasi nyamuk Aedes aegypti di daerah tersebut. Penanggulangan penyakit DBD mengalami 

masalah yang cukup kompleks, karena penyakit ini belum ditemukan obatnya. Tetapi cara  

paling  baik  untuk  mencegah  penyakit  ini  adalah  dengan pemberantasan jentik nyamuk 

penularnya atau dikenal dengan istilah Pemberantasan Sarang Nyamuk Demam Berdarah 

Dengue (PSN - DBD)  (Wahyudi, 2013). 

Tempat perindukan nyamuk Aedes aegypti sangat mempengaruhi tingkat kepadatan atau 

densitas jentik, densitas jentik sangat besar pengaruhnya terhadap kejadian kasus demam 

berdarah. Tempat perindukan nyamuk Aedes aegypti yaitu tempat dimana nyamuk Aedes aegypti 

meletakkan telurnya terdapat di dalam rumah dan di luar rumah. Tempat perindukan yang ada di 

dalam rumah yang paling utama adalah tempat-tempat penampungan air: bak mandi, tempayan, 

gentong tanah liat, gentong plastik, ember, drum, vas tanaman hias, dan lain-lain (Soegijanto S. , 

2003).  
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Kelurahan Sesetan adalah daerah yang mengalami kasus DBD paling tinggi diantara 

Kelurahan lain dan kasusnya selalu mengalami fluktuasi (kasus tidak stabil dan selalu mengalami 

kenaikan dan penurunan. Berdasarkan data dari Puskesmas I Denpasar Selatan selama empat 

tahun terakhir dari tahun 2014, data kasus DBD di Kelurahan Sesetan kejadian kasusnya 

mengalami fluktuasi, yaitu pada tahun 2014 terjadi 167 kasus, pada tahun 2015 terjadi 

peningkatan kasus yaitu 188 kasus, pada tahun 2016 terjadi peningkatan kasus yaitu 305 kasus, 

dan kemudian pada tahun 2017 terjadi penurunan kasus yaitu menjadi 116 kasus DBD. Kasus 

yang tertinggi di Kelurahan Sesetan yaitu Banjar Tengah 22 kasus dan kasus terendah yaitu 

Banjar Dukuh Sari 2 kasus. 

Keberadaan jentik di suatu wilayah diketahui dengan indikator ABJ (Angka Bebas Jentik). 

ABJ merupakan persentase rumah atau tempat-tempat umum yang tidak ditemukan jentik. 

Keberadaan jentik nyamuk di Kelurahan Sesetan diketahui dari data ABJ yaitu 94,42 %. Masih 

rendahnya ABJ di Kelurahan Sesetan yaitu 94,42 % dari indikator nasional yaitu sebesar 95% 

merupakan hal yang perlu diwaspadai , hal ini dikarenakan rendahnya ABJ memungkinkan 

banyak peluang untuk proses transmisi virus. 

Berdasarkan masalah di atas, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai gambaran 

keberadaan jentik nyamuk Aedes aegypti ditinjau dari tempat perindukan di Kelurahan Sesetan 

Denpasar Selatan. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, permasalahan yang diangkat oleh peneliti adalah 

“Bagaimanakah Gambaran Keberadaan Jentik Nyamuk Aedes Aegypti ditinjau dari Tempat 

Perindukan di Kelurahan Sesetan Denpasar Selatan Tahun 2018?” 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  

Untuk mengetahui keberadaan jentik nyamuk Aedes Aegypti ditinjau dari tempat 

perindukan di Kelurahan Sesetan Denpasar Selatan Tahun 2018. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui keberadaan tempat perindukan jentik nyamuk Aedes Aegypti di Kelurahan 

Sesetan Denpasar Selatan Tahun 2018.  

b. Untuk mengetahui kepadatan jentik nyamuk Aedes aegypti berdasarkan HI, CI, BI, dan ABJ 

di Kelurahan Sesetan Denpasar Selatan Tahun 2018. 

c. Untuk mengetahui jenis-jenis tempat perindukan yang dominan disukai oleh jentik Aedes 

aegypti di Kelurahan Sesetan Denpasar Selatan Tahun 2018 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Praktis 

Dari penelitian ini masyarakat dapat mengetahui informasi tentang kepadatan jentik Aedes 

aegypti dari tempat perindukan serta dapat diharapkan sebagai masukan bagi Pemerintah dalam 

Program Pemberantasan DBD yaitu dengan program 4M-Plus di wilayah kerja Puskesmas I 

Denpasar Selatan maupun Dinas Kesehatan Kota Denpasar untuk menyusun rancangan kerja 

dalam memberantas penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). 

2. Manfaat Teoritis  
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Agar dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dalam masalah kesehatan yang berhubungan 

dengan densitas jentik Aedes aegypti yang menyebabkan penyakit Demam Berdarah Dengue 

(DBD). 


