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FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN DEMAM
BERDARAH DENGUE (Dbd)

Herlina Susmaneli dan Wenni Ardianti
Program Studi Ilmu Kesehatan Mayarakat STIKes Hang Tuah Pekanbaru

ABSTRACT

Dengue hemorrhagic fever (DHF) is an infectious disease caused by the dengue virus is
transmitted by the mosquito Aedes Aegypty. Pekanbaru city is one of the cities in the
province of Riau which is endemic dengue hemorrhagic fever (DHF). Puskesmas Payung
Sekaki is one of the puskesmas with incidence rate exceeding the limit endemisitas namely
64,7 per 100.000 population. The purpose of this research to know the relationship
between knowledge, 3ms plus, habits nap, the existence of larva and hanging clothes with
a dengue hemorrhagic fever.
The kind of research used is analytic quantitative observational with the design case
control. The sample it consists of 76 cases and 76 control. The data collection was done by
interviews by using the questionnaire and observation.  The sampling techniques used in
this research is the Nonprobability Sampling is by Quota Sampling. The method of analysis
data covering analysis univariat and analysis bivariat, use chi-square test. The results of
the analysis bivariat show variable are associated with the occurrence of dengue
hemorrhagic fever the knowledge (P= 0.0001) (OR=4,6 95% CI=2.299-9.205), 3ms plus
(P=0.0018) (OR 2.4 95% CI=1.209-4.724), habits nap (P=0.003) (OR=2.9 95%
CI=1.471-5.620, the existence of larva (P=0.0018) (OR=2.4 95% CI=1.209-4.724 and
hang clothes (P=0.002 ) (OR=3.1 95% CI=1.547-6.307). It is recommended to the clinics
is to increase public awareness about the prevention of dengue dengue hemorrhagic fever
(DHF) as well as improved health program especially environment-based programs.
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PENDAHULUAN
Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit menular yang

disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti, yang ditandai
dengan demam mendadak 2 sampai dengan 7 hari tanpa penyebab yang jelas, lemah/lesu,
gelisah, nyeri ulu hati, disertai tanda perdarahan di kulit berupa bintik perdarahan
(petechiae, lebam (echymosis) atau ruam (purapura). Kadang-kadang mimisan, berak
darah, muntah darah, kesadaran menurun atau renjatan (Shock) (Kemenkes RI, 2011).

Di Indonesia pada tahun 2014 jumlah penderita DBD yang dilaporkan sebanyak
100.347 kasus dengan jumlah kematian sebanyak 907 orang (Incidence Rate/Angka
kesakitan= 39,8 per 100.000 penduduk dan CFR/angka kematian = 0,9%). Dibandingkan
tahun 2013 dengan kasus sebanyak 112.511 serta Incidence Rate/ 45,85 terjadi penurunan
kasus pada tahun 2014 (Profil Kesehatan Indonesia, 2015).

Penyakit demam berdarah dengue (DBD) sampai saat ini masih merupakan masalah
kesehatan di Provinsi Riau yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak, mengingat
penyakit ini sangat potensial untuk terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan merupakan
ancaman bagi masyarakat luas. Di Provinsi Riau, jumlah kasus DBD yang dilaporkan pada
tahun 2013 dilaporkan sebanyak 1.415 orang (Incidence Rate = 23,45 per 100.000
penduduk)  dan angka kematian sebanyak 11 orang (CFR = 0,8%). Sedangkan pada tahun
2014, penderita demam berdarah sebanyak 2.342 kasus dan meninggal sebanyak 31 orang
(IR 36,83 per 100.000 penduduk, CFR = 1,32%) (Profil Kesehatan Indonesia, 2015).
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Pada tahun 2009, di Kota Pekanbaru terdapat 397 kasus DBD, terjadi peningkatan
dibandingkan tahun 2008 yang berjumlah 326 kasus. Dan pada tahun 2010 terjadi
penurunan menjadi 204 kasus sedangkan tahun 2011 terjadi peningkatan 2 kali lipat dari
tahun 2010 yaitu 426 kasus. Pada tahun 2012 terjadi penurunan jumlah kasus DBD yang
signifikan yaitu menjadi 157 kasus. Sementara itu untuk tahun 2013 hanya 113 kasus. Pada
tahun 2014 terjadi peningkatan kasus DBD menjadi 209 kasus. Pada tahun 2014 terdapat 5
kasus meninggal akibat DBD dengan Case Fatality Rate 2,4% dengan Incidence Rate 19,9
per 100.000 penduduk (Profil Kesehatan Kota Pekanbaru, 2014).

Berdasarkan data Dinkes Kota Pekanbaru dan Puskesmas Payung Sekaki,
Kecamatan Payung Sekaki yang terdiri dari 4 (empat) kelurahan dan seluruh kelurahan
merupakan endemis DBD serta setiap tahun  terjadi peningkatan kasus. Pada tahun 2013
terjadi 42 kasus (Incidence Rate 42,7 per 100.000 penduduk). Meningkat lagi pada tahun
2014 menjadi 59 kasus (Incidence Rate 52,8 per 100.000 penduduk). Lalu kasus meningkat
menjadi 68 kasus pada tahun 2015 (Incidence Rate 64,7 per 100.000 penduduk). Batas
endemisitas untuk angka kesakitan DBD tahun 2014 sebesar ≤ 51per 100.000 penduduk.
Dengan demikian pada tahun 2015 Kecamatan Payung Sekaki melebihi batas endemisitas
(Profil Kesehatan Indonesia, 2014).

Faktor-faktor risiko yang dapat mempengaruhi terjadinya penyakit demam berdarah
diantaranya: lingkungan rumah (jarak rumah, tata rumah, jenis kontainer, ketinggian
tempat dan iklim), lingkungan biologi (tanaman hias, tanaman pekarangan yang
mempengaruhi kelembaban, kurang pencahayaan rumah) dan lingkungan sosial (kebiasaan
menggantung baju, kebiasaan tidur siang, kebiasaan membersihkan tempat penampungan
air, kebiasaan membersihkan halaman, partisipasi masyarakat dalam pembersihan sarang
nyamuk) (Prasetyani R.D, 2015).

Tujuan Penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui faktor-faktor yang
berhubungan dengan kejadian demam berdarah dengue (DBD) di Wilayah Kerja
Puskesmas Payung Sekaki tahun 2016.

METODE
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan studi analitik yang

bersifat observasional dengan menggunakan rancangan case control(kasus kontrol) yang
dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2016 di wilayah kerja
Puskesmas Payung Sekaki. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 152 responden
yang terdiri dari 76 kasus dan 76 kontrol yang diperoleh menggunakan rumus Lameshow
(1997). Jenis data yang dikumpulkan  adalah data sekunder yaitu kasus Demam Berdarah
Dengue yang diambil dari rekam medik di Puskesmas Payung Sekaki sedangkan kontrol
adalah tetangga dari kasus. Selain data sekunder, data primer dikumpulkan dari semua
variabel independen. Pengumpulan data primer  yang diperoleh langsung dari pengamatan
dan pengukuran di lapangan melalui observasi dan wawancara dengan responden baik
kasus maupun kontrol dengan instrumen kuesioner.Analisis bivariat dilakukan dengan uji
Chi-Square.

HASIL
Analisis bivariat bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas

dengan variabel terikat yang merupakan tujuan pada penelitian, dengan melakukan analisis
bivariat ini maka akan didapati seberapa besar hubungan keberadaan jentik, pengetahuan,
3M Plus, kebiasaan menggantung pakaian dan kebiasaan tidur siang terhadap kejadian
demam berdarah dengue (DBD) di Wilayah Kerja Puskesmas Harapan Raya.

Hubungan antara keberadaan jentik dengan kejadian demam berdarah dengue
(DBD) dengan ada jentik didapati jumlah kasus 56 (73.7%), sedangkan kontrol 41 (53.9%)
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dan didapati hasil p=0.018 dan (OR=2.4 95% CI=1.209-4.724), maka dapat disimpulkan
bahwa ada hubungan yang signifikan antara keberadaan jentik dengan kejadian DBD,
dimana mereka yang ditemukan jentik di rumah berisiko 2,4 kali untuk menderita DBD
dibandingkan dengan mereka yang tidak ditemukan jentik dirumah.

Hubungan antara pengetahuan dengan kejadian demam berdarah dengue (DBD)
dengan pengetahuan rendah didapati jumlah kasus 57 (75.0%) responden, sedangkan
kontrol 30 (39.5%) responden, dan didapati hasil P value =0.0001 dan (OR=4.6 95%
CI=2.299-9.205), maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara
pengetahuan dengan kejadian DBD, dimana mereka yang berpengetahuan rendah berisiko
4,6 kali untuk menderita DBD dibandingkan dengan mereka yang berpengetahuan tinggi.

Hubungan antara tindakan 3M Plus dengan kejadian demam berdarah dengue
(DBD) dengan tidak melakukan 3M plus didapati jumlah kasus 56 (73.7%) responden,
sedangkan kontrol 41 (53.9%) dan didapati hasil p=0.018 dan (OR=2.4 95% CI=1.209-
4.724), maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara tindakan 3M
Plus dengan kejadian DBD, dimana mereka yang tidak melakukan 3M Plus berisiko 2,4
kali untuk menderita DBD dibandingkan dengan mereka yang melakukan 3M plus.

Hubungan antara menggantung pakaian dengan kejadian demam berdarah dengue
(DBD) dengan ya menggantung pakaian didapati jumlah kasus 59 (77.6%) sedangkan
kontrol 40 (52.6%) dan didapati hasil p=0.002 dan (OR=3.1 95% CI=1.547-6.307), maka
dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara menggantung pakaian
dengan kejadian DBD, dimana mereka yang menggantung pakaian berisiko 3,1 kali untuk
menderita DBD dibandingkan dengan mereka yang tidak menggantung pakaian.

Hubungan antara kebiasaan tidur siang dengan kejadian demam berdarah dengue
(DBD) dengan ya melakukan tidur siang didapati jumlah kasus 54 (71.1%), sedangkan
kontrol 35 (46.1%) dan didapati hasil p=0.003 dan (OR=2.9 95% CI=1.471-5.620), maka
dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kebiasaan tidur siang
dengan kejadian DBD, dimana mereka yang melakukan tidur siang berisiko 2,9 kali untuk
menderita DBD dibandingkan dengan mereka yang tidak melakukan tidur siang.

Tabel 1 Resume Variabel Analisis Bivariat

Keberadaan Jentik
Kejadian DBD

Total P
Value

OR (CI) 95%
Kasus Kontrol

N % N % N %
Ada 56 73.7 41 53.9 97 63.8 0.018 2.390

(1.209-4.724)Tidak Ada 20 26.3 35 46.1 55 36.2

Total 76 100 76 100
15
2 100

Pengetahuan
Rendah 57 75.0 30 39.5 87 57.2 0.000

1
4.600

(2.299-9.205)Tinggi 19 25.0 46 60.5 65 42.8

Total 76 100 76 100
15
2 100

3M Plus
Tidak melakukan 56 73.7 41 53.9 97 63.8

0.018
2.390

(1.209-4.724)Melakukan 20 26.3 35 46.1 55 36.2

Total 76 100 76 100 15
2

100

Kebiasaan Menggantung Pakaian
Ya 59 77.6 40 52.6 99 65.1

0.002
3.124

Tidak 17 22.4 36 47.4 53 34.9 (1.547-6.307)

ISBN 978-602-51349-0-6



510 PROSIDING
Seminar Nasional Pelestarian Lingkungan (SENPLING) 2017

Total 76 100 76 100 15
2

100

Kebiasaan Tidur Siang
Ya 54 71.1 35 46.1 89 58,6 0.003 2,875
Tidak 22 28.9 41 53.9 63 41,4 (1,471-5,620)

Total 76 100 76 100
15
2 100

PEMBAHASAN
Hubungan Keberadaan Jentik dengan Kejadian DBD

Berdasarkan hasil penelitian diatas diperoleh bahwa terdapat hubungan yang
signifikan antara keberadaan jentik dengan kejadian demam berdarah dengue (DBD)
dengan nilai p=0.018.

Keberadaan jentik nyamuk yang hidup sangat memungkinkan terjadinya demam
berdarah dengue. Jentik nyamuk yang hidup diberbagai tempat seperti bak mandi, atau
hinggap di lubang pohon, lubang batu, pelepah daun, tempurung kelapa, pelepah pisang,
potongan bambo. (Susmaneli H, dkk, 2012).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Arsin A A, dkk (2010) variabel adanya
jentik dalam rumah dengan kejadian DBD diperoleh nilai p = 0,000, menunjukkan ada
hubungan antara adanya jentik dengan kejadian DBD. Penelitian ini sejalan dengan
penelitian Febryana (2012) yang menyatakan faktor keberadaan jentik Aedes Aegypti
mempunyai hubungan terhadap kejadian DBD dengan nilai p= 0,004 dan Odds Ratio (OR)
= 3,951.

Asumsi peneliti adanya jentik mengakibatkan terjadinya DBD dikarenakan
penetasan sampai dengan kemunculan nyamuk dewasa yang hanya berlangsung sedikitnya
selama 7 hari, jika banyak terdapat jentik dirumah atau sekitar rumah membuat kepadatan
nyamuk meningkat yang mengakibatkan mudahnya penularan penyakit DBD.
Hubungan Pengetahuan dengan Kejadian DBD

Berdasarkan hasil penelitian diatas diperoleh bahwa terdapat hubungan yang
signifikan antara pengetahuan dengan kejadian

Pengetahuan seseorang tentang suatu objek mengandung dua aspek yaitu aspek
positif dan aspek negatif. Kedua aspek ini yang akan menentukan sikap seseorang.
Pengetahuan yang rendah akan membuat seseorang untuk berperilaku kesehatan yang tidak
benar (Dewi M. & Wawan A. 2011).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Berdasarkan penelitian Adhariyanti Y
(2015) yang menyatakan terdapat faktor resiko antara pengetahuan dengan kejadian
demam berdarah dengue (DBD) dengan nilai p=0,0001. Hasil penelitian ini sejalan dengan
penelitian Febriyana (2012) yang menyatakan bahwa faktor pengetahuan mempunyai
hubungan terhadap kejadian DBD dengan nilai p=0,000 dan Odds Ratio (OR) 10,7. Hasil
penelitian ini sejalan dengan penelitian Ramasari (2015) menyatakan bahwa faktor
pengetahuan mempunyai hubungan terhadap kejadian DBD di Wilayah kerja Puskesmas
Kambesko Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2014 dengan nilai p=0,000
dan Odds Ratio (OR) 4,619.

Asumsi peneliti bahwa pengetahuan responden tentang cara memberantas
nyamuk Aedes Aegypti dewasa, virus penyebab DBD, waktu menggigit serta tempat
berkembangbiaknya nyamuk Aedes Aegypti masih rendah ditandai dengan jawaban
responden saat penelitian. Lalu banyak responden yang tidak peduli tentang DBD dan
menggagap DBD tidak berbahaya membuat responden tidak begitu memahami tentang
DBD serta kurangnya pemberian informasi kesehatan kepada masyarakat tentang DBD.
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Hubungan Tindakan 3M Plus dengan Kejadian DBD
Berdasarkan hasil penelitian diatas diperoleh bahwa terdapat hubungan yang

signifikan antara 3M plus dengan kejadian demam berdarah dengue (DBD) dengan nilai
p=0.018.

Pengurasan tempat-tempat penampungan air perlu dilakukan secara teratur
sekurang-kurangnya seminggu sekali agar nyamuk tidak dapat berkembang biak. Pada saat
ini telah dikenal pula pula istilah 3M Plus. Selain pengurasan bak penampungan air, dalam
tata laksana 3M plus juga harus diperhatikan ketersediaan tutup tempat penampungan air
untuk menekan jumlah nyamuk yang hinggap pada tempat penampungan air, dimana
tempat penampungan air tersebut menjadi media berkembang biaknya nyamuk Aedes
Aegypti. Ketersediaan tutup tempat penampungan air meliputi drum dan ember. Dan yang
terakhir mengubur barang bekas sehingga tidak dapat menampung air hujan dan dijadikan
tempat nyamuk bertelur. Plus nya antara lain memelihara ikan pemakan jentik,
menaburkan bubuk abate pada penampungan air, memasang kawat kasa untuk
menghindari masuknya nyamuk, menggunakan kelambu saat tidur, dan menggunakan
lotion atau obat mencegah gigitan nyamuk (Depkes, 2005).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nasriati, Afriza T (2012) p value 0,003
menunjukkan bahwa ada pengaruh antara perilaku 3M plus terhadap resiko kejadian DBD.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Adhariyanti Y (2015) di dapati hasil
p=0,0001 (OR=6,7 95% CI=2,64-17,4) maka dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor
resiko antara tindakan 3M Plus dengan kejadian demam berdarah dengue (DBD). Hasil
penelitian ini sejalan dengan penelitian Ramasari (2015) menyatakan bahwa faktor gerakan
3M plus mempunyai hubungan terhadap kejadian DBD dengan nilai p= 0,000 dan Odds
Ratio (OR) = 3,463.

Asumsi peneliti dikarenakan responden berfikir jika mereka hanya melakukan satu
dari 3M mereka berpendapat sudah melakukan gerakan 3M dan sudah mencegah
terjadinya DBD. Selain itu masih banyaknya responden yang kurang memahami manfaat
dari 3M plus ini yang mengakibatkan banyak responden yang tidak melakukannya seperti
tidak menguras bak mandi dikarenakan menghemat air, tidak menutup tempat
penampungan air dengan alasan agar dapat menampung air hujan untuk menyiram
tanaman lalu digunakan untuk keperluan lain dan tidak mengubur barang bekas dengan
alasan dikumpulkan untuk dijual ke pemulung. Serta masih banyaknya masyarakat yang
tidak melakukan tindakan Plus dikarenakan mereka tidak mengetahui dan menganggap
tidak terlalu penting membuat responden yang tidak melakukan 3M plus.
Hubungan Kebiasaan Menggantung Pakaian dengan Kejadian DBD

Berdasarkan hasil penelitian diatas diperoleh bahwa terdapat hubungan yang
signifikan antara kebiasaan menggantung pakaian dengan kejadian demam berdarah
dengue (DBD) dengan nilai p=0.002.

Kebiasaan menggantung pakaian ini sangat membudaya dalam masyarakat dan
sangat sulit untuk dihapuskan. Padahal kebiasaan ini sangat merugikan kesehatan
khususnya yang berkaitan dengan kejadian DBD. Pakaian yang tergantung ditempat yang
lembab dan sedikit angin sangat disukai nyamuk Aedes Aegypti untuk beristirahat (Arsin
A, dkk 2010).

Aedes Aegypti beristirahat pada pakaian yang tergantung di kamar yang telah
dipakai, karena pada pakaian terdapat beberapa zat yang dapat menarik nyamuk seperti
asam amino, asam laktat dan zat-zat lainnya (Dewantara P W, Dinata A, 2012). Tempat
kebiasaan penderita menggantung pakaian paling banyak di dalam kamar (Kundji I, 2013).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Adhariyanti Y (2015) ada faktor risiko
antara kebiasaan menggantung pakaian dengan kejadian demam berdarah dengue (DBD)
dengan hasil p=0,0001 (OR=6,7 95% CI=2,64-17,4). Penelitian ini sejalan dengan
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penelitian Susmaneli H, dkk(2012) yang menyatakan masyarakat yang mempunyai
kebiasaan menggantung pakaian dirumahnya mempunyai risiko 6,29 kali lebih besar untuk
terkena DBD dibandingkan dengan mereka yang tidak menggantung pakaian dirumahnya.

Asumsi peneliti bahwa kebiasaan menggantung pakaian berhubungan dengan
kejadian DBD disebabkan pakaian yang tergantung ditempat yang lembab dan sedikit
angin sangat disukai nyamuk Aedes aegypti untuk beristirahat, padahal biasanya orang
menggantung pakaian ini di kamar tidur tempat untuk beristirahat. Kedekatan nyamuk
dengan mangsanya ini memudahkan nyamuk untuk menularkan virus dengue terhadap
manusia yang tidur pada waktu puncak nyamuk menggigit. Banyak responden yang
menggatakan terdapat pakaian yang menggantung dan tempat menggantung pakaian
biasanya di dalam kamar tidur hal ini disebabkan karena pakaian yang menggantung
adalah pakaian yang sudah dipakai tetapi bisa dipergunakan kembali.
Hubungan Kebiasaan Tidur Siang dengan Kejadian DBD

Berdasarkan hasil penelitian diatas diperoleh bahwa terdapat hubungan yang
signifikan antara kebiasaan tidur siang dengan kejadian demam berdarah dengue (DBD)
dengan nilai p=0.003.

Kebiasaan tidur pagi/sore hari biasanya dilakukan oleh anak-anak sangat merugikan
kesehatan. Kebiasaan nyamuk aedes aegypti menggigit pagi hari dan sore hari saat
penghuni rumah tidur siang apalagi tidak menggunakan kelambu atau lotion pencegah
gigitan nyamuk. Biasanya nyamuk betina mencari mangsanya pada siang hari. Aktivitas
menggigit biasanya mulai pagi sampai petang hari dengan 2 puncak aktifitas antara pukul
09.00-10.00 dan 16.00-17.00 (Depkes RI, 2005).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Arsin A, dkk (2010) ada hubungan antara
kebiasaan tidur siang dengan kejadian DBD dengan nilai p=0,010. Asumsi peneliti bahwa
hal ini terjadi karena kebiasaan nyamuk Aedes Aegypti menggigit pagi hari dan sore hari
saat penghuni rumah tidur siang. Jadi anggota keluarga yang sering tidur siang apalagi
tidak menggunakan kelambu atau lotion pencegah gigitan nyamuk berisiko untuk tergigit
nyamuk Aedes aegypty.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang

berhubungan dengan kejadian demam berdarah dengue (DBD) adalah keberadaan jentik,
pengetahuan, 3M plus, kebiasaan menggantung pakaian dan kebiasaan tidur siang.

SARAN
Meningkatkan pengetahuan masyakarat dengan lebih meningkatkan upaya

pencegahan dan promosi serta kerja sama dengan puskesmas setempat agar kegiatan
seperti penyuluhan dapat berjalan dengan baik, lalu meningkatkan kegiatan pemberian
bubuk abate secara rutin kepada masyarakat dan cara menggunakannya (takaran) serta
pemberian leaflet kepada masyarakat sebagai media promosi kesehatan.

UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan terima kasih ditujukan kepada Pimpinan dan masyarakat di Wilayah Kerja
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