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Sejak ditemukan tahun 1968 sampai sekarang penyakit Demam Berdarah 
Dengue masih merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di 
indonesia. Data tahun 2000 menunjukkan di Kabupaten Kudus selam tahun 

tersebut ada 241 kasus Demam Berdarah Dengue dengan 4 orang 

diantaranya meninggal dan 21 desa di Kudus dinyatakan endemis Demam 
Berdarah dengan jumlah terbesar di Kecamatan kota (11 desa). Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara keberadaan jentik 

pada kontainer, kebiasaan menggantung pakaian, keberadaan tutup pada 

kontainer, frekuensi pengurasan kontainer dan kepadatan hunian rumah 
dengan kejadian penyakit Demam Berdarah Dengue di wilayah kerja 

puskesmas Wergu-Wetan Kabupaten Kudus.  

 
Jenis penelitian adalah penelitian survey explanatory/penjelasan dengan 
pendekatan case control. Sample dalam penelitian ini sebanyak 58 responden 

yang terdiri dari 29 kelompok kasus dan 29 kelompok kontrol. Pengumpulan 
data dilakukan dengan wawancara langsung dan pengamatan langsung di 

rumah responden untuk meneliti faktor-faktor yang berhubunga dengan 
kejdian penyakit Demam Berdarah Dengue. Hasil penelitian diuji secara 

statistik dengan uji Chi Square pada tingkat kepercayaan 95% menggunakan 
program SPSS versi 10.0.  

 
Uji statistik menunjukkan ada hubungan antara keberadaan tutup pada 
kontainer dengan kejadian penyakit Demam Berdarah Dengue (p=0,044 OR= 

6,07, 95% CI=1,18-3331,24) tidak ada hubungan antara keberadaan jentik 

pada kontainer dengan kejadian penelitian Demam Berdarah Dengue 
(p=0,062), tidak ada hubungan antara kebiasaan menggantung pakaian 
dengan kejadian Demam Berdarah Dengue (p=0,428) , tidak ada hubungan 

antara frekuensi pengurasan kontainer dengan kejadain Demam Berdarah 

Dengue (p=0,115), tidak ada hubungan antara kepadatan hunian rumah 
dengan kejadian Demam Berdarah Dengue (p=1,000) dan tidak ada huba 
antara pengetahuan responden tentang Demam Berdarah Dengue kejadian 

Demam Berdarah Dengue (p=0,114).  
 

Kepada pihak puskesmas Wergu-Wetan perlu melakukan tingakan 
pencegahan yaitu melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar tempat 
penampungan air/kontainer yang digunakan tidak menjadi tempat perindukan 

nyamuk melalui kegiatan pemberantasan sarang nyamuk dan perlu 

dilakukannya penelitian-penelitian sejenis di tempat-tempat yang lain(sekolah, 
tempat kerja, dan tempat-tempat umum) 
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