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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

  

A. Pengertian Penyakit Demam Berdarah Dengue 

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu masalah 

kesehatan masyarakat yang cenderung meningkat jumlah penderita dan semakin 

luas daerah penyebarannya, sejalan dengan meningkatnya mobilitas dan 

kepadatan penduduk. Penyakit DBD disebabkan oleh virus dengue yang dapat 

ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti maupun Aedes albopictus, namun Aedes 

aegypti lebih berperan dalam penularan penyakit ini. (Ridha M.R, 2013) 

Demam dengue (DF) adalah penyakit febris-virus akut, seringkali ditandai 

dengan sakit kepala, nyeri tulang atau sendi dan otot, ruam, dan leukopenia 

sebagai gejalanya. Demam berdarah dengue (Dengue Haemoragick Frever/DHF) 

ditandai dengan empat gejala klinis utama:demam tinggi, fenomena hemoragi, 

sering dengan hepatomegaly dan pada kasus berat disertai tanda–tanda 

kegagalan sirkulasi. Pasien ini dapat mengalami syok yang di akibatkan oleh 

kebocoran plasma. Syok ini disebut sindrom syock dengue (DSS) dan sering 

menyebabkan fatal (WHO, 1999). 

Epidemi dengue dilaporkan sepanjang abad kesembilan belas dan awal 

abad ke dua puluh di Amerika, Eropa selatan, Afrika Utara, Mediterania Timur, 

Asia dan Australia, dan beberapa pulau di Samudra India, Pasifik Selatan dan 

tengah serta Karibia. DF dan DHF telah meningkat dengan menetap baik dalam 

insiden dan distribusi sepanjang 40 tahun, dan pada tahun 1996, 2500–3000 

juta orang tinggal di area yang secara potensial beresiko terhadap penularan virus 
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dengue. Setiap tahun diperkirakan terdapat 200 juta kasus infeksi dengue dan 

mengakibatkan kira-kira 24 juta kematian (WHO, 1999). 

 

B. Vektor Penyebar Virus Dengue 

Aedes aegypti adalah spesies nyamuk tropis dan subtropis yang ditemukan 

di bumi, biasanya antara garis lintang 35oU dan 35oS, kira-kira berpengaruh 

dengan musim dingin isotherm 10oC. Meski Aedes aegypti telah ditemukan 

sampai sejauh 45oU, invasi ini telah terjadi selama musim hangat, dan nyamuk 

tidak hidup pada musim dingin. Distribusi Aedes aegypti juga dibatasi oleh 

ketinggian. Aedes aegypti adalah salah satu vektor nyamuk yang paling efisien 

untuk arbovirus, karena nyamuk ini sangat antropofilik dan hidup dekat 

manusia dan sering hidup di dalam rumah. Wabah dengue juga telah disertai 

Aedes albopictus, Aedes polynensis, dan banyak spesies kompleks Aedes 

scutellaris. Setiap spesies ini mempunyai distribusi geografisnya masing-masing; 

namun, mereka adalah vektor epidemic yang kurang efisien dibanding Aedes 

aegypti. Sementara penularan vertikal (kemungkinan transovarian) virus dengue 

telah dibuktikan di laboratorium dan di lapangan, signifikansi penularan ini 

untuk pemeliharaan virus belum dapat ditegakkan. Faktor penyulit pemusnahan 

vektor adalah bahwa telur Aedes aegypti dapat bertahan dalam waktu lama 

terhadap desikasi (pengawetan dengan pengeringan), kadang selama lebih dari 

satu tahun (WHO, 1999). 

 

C. Siklus Penularan dan Penyebaran Penyakit Demam Berdarah Dengue 

Nyamuk  Aedes  betina  biasanya  terinfeksi  virus  dengue  pada  saat  

menghisap  darah  dari seseorang  yang  sedang  berada  pada  tahap  demam  
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akut  (viraemia).  Setelah  melalui  periode inkubasi ekstrinsik selama 8 sampai 

10 hari, kelenjar air liur Aedes akan menjadi terinfeksi dan virusnya akan 

ditularkan ketika nyamuk menggigit dan mengeluarkan cairan ludahnya ke 

dalam luka gigitan  ketubuh  orang  lain. Setelah  masa inkubasi  instrinsik  

selama  3-14 hari (rata-rata selama 4-6 hari) timbul gejala awal penyakit 

secara mendadak, yang ditandai dengan demam, pusing, myalgia (nyeri otot), 

hilangnya nafsu makan dan berbagai tanda atau gejala non spesifik seperti 

nausea (mual-mual), muntah dan rash (ruam pada kulit)  (WHO, 2004). 

 

 

Gambar 1 Siklus Penularan DBD 

Sumber: Kemenkes, 2013 

Viraemia biasanya muncul pada saat atau persis sebelum gejala awal 

penyakit tampak dan berlangsung selama kurang lebih lima hari setelah   

dimulainya penyakit. Saat-saat tersebut merupakan masa kritis dimana penderita 

dalam masa sangat infektif untuk vektor nyamuk yang berperan dalam siklus 

penularan  (WHO, 2004). 

 

D. Fase Larva Nyamuk Aedes Aegypti 

Larva akan menjalani empat tahapan perkembangan. Lamanya 

perkembangan larva akan bergantung pada suhu, ketersedian makanan, dan 
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kepadatan larva pada sarang. Pada kondisi optimum, waktu yang dibutuhkan 

mulai dari penetasan sampai kemunculan nyamuk dewasa akan berlangsung 

sedikitnya selama 7 hari, termasuk dua hari untuk masa menjadi pupa. Akan 

tetapi, pada suhu rendah mungkin akan dibutuhkan beberapa minggu untuk 

kemunculan nyamuk dewasa  (WHO, 2004). 

Ciri-ciri khas larva Aedes aegypti menurut (Kemenkes, 2016) adalah sebagai 

berikut : 

1. Adanya corong udara pada segmen terakhir. 

2. Pada segmen-segmen abdomen tidak dijumpai adanya rambut-rambut 

berbentuk kipas (palmate hairs). 

3. Pada corong udara terdapat pectin. 

4. Adanya sepasang rambut serta jumbai pada corong udara atau siphon. 

5. Pada setiap sisi abdomen segmen ke delapan ada comb scale sebanyak 8-21 

atau berjejer 1 sampai 3. 

6. Bentuk individu dari comb scale seperti duri. 

7. Pada  sisi  torax  terdapat  duri  yang panjang  dengan  bentuk  kurva  dan ada  

sepasang rambut di kepala.   

Ada 4 tingkat (instar) jentik sesuai dengan pertumbuhan larva tersebut, yaitu 

a. Larva instar I, tubuhnya sangat kecil, warna transparan, panjang 1-2mm, duri 

duri (spinae) pada dada (thorax) belum begitu jelas, dan corong pernafasannya 

(siphon) belum menghitam.   

b. Larva instar II bertambah besar, ukuran 2,5-3,9 mm, duri dada belum jelas, 

dan corong pernafasan sudah berwarna hitam.   

c.  Larva instar III lebih besar sedikit dari larva instar II  
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d. Larva instar IV telah lengkap struktur anatominya dan jelas tubuh dapat  

dibagi menjadi bagian kepala (chepal), dada (thorax),dan perut (abdomen) 

 

E. Pengendalian Demam Berdarah Dengue   

Pencegahan penyakit DBD tergantung pada pengendalian vektornya yaitu 

nyamuk Aedes aegypti. Pengendalian nyamuk dapat dilakukan dengan beberapa 

metode, yaitu melalui lingkungan, pengendalian biologis, dan kimiawi. Metode 

pengendalian vektor DBD melalui lingkungan antara lain dengan Pemberantasan 

sarang Nyamuk (PSN), pengelolaan sampah padat, dan perbaikan desain rumah 

(Sutiningsih, 2015). 

Pengendalian secara biologi dilakukan dengan menggunakan ikan pemakan 

jentik dan bakteri pembunuh larva. Sementara itu, pengendalian secara kimiawi 

dapat dilakukan dengan pengasapan/fogging dan memberikan bubuk insektisida 

temephos) pada tempat-tempat penampungan air seperti gentong air, vas bunga, 

dan kolam. Pengasapan menggunakan malation untuk mengurangi kemungkinan 

penularan sampai waktu tertentu (WHO, 2004). 

 

F. Tempat Perindukan Nyamuk 

Tempat perindukan utama ialah tempat–tempat penampungan air berupa 

genangan air yang tertampung disuatu tempat di dalam rumah atau di luar rumah 

atau tempat-tempat umum, biasanya tidak melebihi jarak 500 meter dari rumah. 

Nyamuk ini biasanya tidak dapat berperindukan digenangan air yang langsung 

berhubungan dengan tanah(Depkes RI, 2007). 
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Jenis tempat perindukan jentik nyamuk Aedes aegypti dapat dikelompokkan 

sebagai berikut (Kemenkes, 2013). 

1. Tempat penampungan air (TPA) untuk keperluan sehari-hari, seperti: drum, 

tangki, tempayan, bak mandi/wc, dan ember 

2. Tempat penampungan air bukan untuk keperluan sehari-hari seperti: tempat 

minum burung, vas bunga, perangkap semut, dan barang-barang bekas (ban, 

kaleng, botol, plastik, dan lain-lain). 

3. Tempat penampungan air alamiah seperti: lubang pohon, tempurung kelapa, 

pelapah pisang, dan potongan bambu. 

 

G. Pemeriksaan Jentik Nyamuk  

1. Survey Jentik 

    Survey jentik nyamuk Aedes aegypti dilakukan dengan cara sebagai 

berikut (Depkes RI, 2007). 

a. Semua tempat atau bejana yang dapat menjadi tempat perindukan nyamuk 

Aedes aegypti diperiksa (dengan mata telanjang) untuk mengetahui ada 

tidaknya jentik. 

b. Untuk memeriksa TPA yang berukuran besar, seperti: bak mandi, tempayan, 

drum, dan bak penampungan air lainnya. Jika pada pandangan (penglihatan) 

pertama tidak menemukan jentik, tunggu kira-kira satu menit untuk 

memastikan bahwa benar jentik tidak ada. 

c. Untuk memeriksa tempat-tempat perindukan yang kecil, seperti:vas bunga 

atau pot tanaman air atau botol yang airnya keruh, seringkali airnya perlu 

dipindahkan ke tempat lain. 
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d. Untuk  memeriksa  jentik  di  tempat  yang  agak  gelap,  atau  airnya  keruh, 

biasanya digunakan senter. 

 

2. Metode Survey Jentik 

Metode survey jentik dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut  (Depkes 

RI, 2007) 

a. Single larva: Cara ini dilakukan dengan mengambil satu jentik di setiap 

tempat genangan air yang ditemukan jentik untuk diidentifikasi lebih lanjut. 

b. Visual: Cara ini cukup dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya jentik di 

setiap tempat genangan air tanpa mengambil jentiknya. Biasanya dalam 

program DBD menggunakan cara visual. 

 

H. Kepadatan Jentik Nyamuk 

Ukuran – ukuran yang dipakai untuk mengetahui kepadatan jentik Aedes 

aegypti adalah (Depkes RI, 2007). 

1. HI (House Index) adalah persentase antara rumah ditemukan jentik terhadap 

seluruh rumah yang diperiksa. 

 

2. CI (Container Index) adalah persentase antara container yang ditemukan 

jentik terhadap seluruh container yang diperiksa. 

         

 

3. BI (Bruteu Index) adalah jumlah container yang positif per seratus rumah 

yang diperiksa. 
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4. ABJ (Angka Bebas Jentik) 

 

 Tabel 1 

Ukuran Kepadatan Jentik Nyamuk Aedes aegypti 

 

  Sumber : Lestari et al,  201

Density 

Figure(DF) 
House Index (HI) 

Container Index 

(CI) 

Breteau Index 

(BI) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 – 3 

4 – 7 

8 – 17 

18 – 28 

29 – 37 

38 – 49 

50 – 59 

60 – 76 

>77 

1 – 2 

3 – 5 

6 – 9 

10 – 14 

15 – 20 

21 – 27 

28 – 31 

32 – 40 

>41 

1 – 4 

5 – 9 

10 – 19 

20 – 34 

35 – 49 

50 – 74 

75 – 99 

100 –199 

>200 
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