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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit yang disebabkan 

oleh virus dengue dengan manifestasi klinis demam, nyeri otot dan atau nyeri sendi 

disertai lekopenia, ruam, limfadenopati, trombositopenia, yang ditularkan melalui 

gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus.
(1)

 Menurut World Health 

Organization (WHO) area negara-negara Asia Selatan-Timur penyebaran kasus 

DBD di kawasan ini terus menerus menjadi masalah kesehatan yang utama.
(2,3) 

Saat 

ini diperkirakan 70-500 juta orang terinfeksi virus dengue setiap tahun lebih dari 

100 negara di dunia dengan jumlah kematian sekitar 22.000 jiwa, terutama anak-

anak. Pendekatan kartografi memperkirakan ada 390 juta/tahun terjadi infeksi 

karena DBD dan 96 juta menunjukkan tingkat keparahan klinis atau sub-klinis.
(4) 

 

Data dari WHO tahun 2015 menyatakan 3,9 milyar penduduk dunia di 

negara tropis dan subtropis terdapat 128 negara berisiko terinfeksi virus dengue 

dengan 96 juta kasus. Sedangkan pada tahun 2013 dilaporkan terdapat sebanyak 

2,35 juta kasus di Amerika dan diantaranya sebanyak 37.687 kasus merupakan 

DBD berat.
(1,5)

Sekitar 1,8 milyar penduduk yang tinggal di wilayah Asia Tenggara 

dan Pasifik bagian barat berisiko terkena DBD.
 
Penyebaran di daerah tropis dan 

subtropis seperti di negara Eropa pada tahun 2012 terjadi lebih dari 2.000 kasus 

DBD, dimana proporsi penderita adalah anak-anak dan 2,5% di antaranya 

dilaporkan meninggal dunia.
(6,7) 

Lebih dari 136.000 kasus DBD  di Thailand 

dilaporkan pada bulan Agustus 2016 dan merupakan jumlah kasus tertinggi selama  
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lebih dari 20 tahun.
(5) 

DBD merupakan masalah besar di Asia Tenggara, karena 

selama periode 40 tahun terjadi kematian 67.295 dari total kematian di seluruh 

dunia sebanyak 68.977. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi kematian rata-rata 

1682/tahun karena DBD.
(1,6)

 

Angka kejadian kasus DBD di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung 

fluktuatif. Selama 47 tahun terakhir sejak tahun 1968 terjadi peningkatan kasus 

yaitu 58 kasus menjadi 126.675 kasus pada tahun 2015 dari 436 (85%) 

kabupaten/kota di Indonesia. Dalam satu dekade dari tahun 1996–2005 terjadi 

kenaikan kasus mulai dari 0,4 juta kasus hingga 1,5 juta kasus. Pada tahun 2010 

melonjak menjadi 2,2 juta kasus. Pada tahun 2014 jumlah kasus sebanyak 100.347 

(IR=39,80) dan terjadi peningkatan angka kejadian  DBD di Indonesia pada tahun 

2015 sebesar 129.650 kasus (IR=50,75) dan 1.071 kasus meninggal dunia 

(CFR=0,83%), kemudian terjadi peningkatan lagi ditahun 2016 tercatat 204.171 

penderita (IR=78,85/100.000 pddk) dengan 1.598 penderita DBD meninggal 

dunia(CFR=0,78%). Jumlah kasus DBD di 34 provinsi di Indonesia setiap tahun 

mengalami peningkatan.
(8,9)  

Rekapitulasi laporan penyakit DBD di Provinsi Jawa Tengah, dari 35 

kabupaten/kota merupakan permasalahan serius dimana Angka kesakitan/Insiden 

Rate (IR) demam berdarah dengue pada tahun 2013 sebesar 45,53/100.000 

penduduk, meningkat dari tahun 2012 dengan hanya 19,29/100.000 penduduk dan 

sudah melampaui target nasional yaitu < 20/100.000 penduduk.
(10) 

Pada tahun 2014  

IR=36,24 per 100.000 penduduk, jumlah kasus yang meninggal Case Fatality Rate 

(CFR=1,73%), tahun 2015 angka kesakitan /Incidence Rate (IR=47,9% per 100.000 
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penduduk dan tahun 2016 IR DBD Kota Semarang adalah 188,68/100.000 

penduduk Case Fatality Rate 5,13% dan pada tahun 2017 IR DBD Kota Semarang 

16,73/100.00 penduduk Case Fatality Rate =1,02%.
(11,12) 

Berdasarkan angka kejadian DBD di Provinsi Jawa Tengah, > 80% 

Kelurahan di Wilayah Kota Semarang merupakan daerah endemis DBD. Tahun 

2013 IR DBD 218,20/100.000 penduduk dengan Case Fatality Rate 0,53%. Dan  

tahun 2014 dengan IR DBD 166,89/100.000 penduduk dengan CFR 1,02%, Tahun 

2016 IR DBD di Kecamatan Tembalang adalah 70,5/100.000 penduduk dengan 

Case Fatality Rate (CFR) 2,36%. Pada tahun 2017 Incidence Rate Kecamatan 

Tembalang 35,47/100.000 penduduk  dengan CFR 3,28%.
(11–13)  

Faktor yang berperan dalam timbulnya penyakit berdasarkan model segitiga 

epidemiologi yaitu dipengaruhi oleh faktor manusia sebagai host termasuk, nyamuk 

Aedes aegypti sebagai vektor penular DBD.
 
Lingkungan merupakan hal mendasar 

secara signifikan mempengaruhi kesakitan bagi setiap individu termasuk sosial 

ekonomi dan perilaku masyarakat, meningkatnya mobilitas penduduk, kepadatan 

hunian, semakin baiknya sarana transportasi dan masih terdapat tempat perindukan 

nyamuk penular DBD.
(13,14)

 Tempat perindukan nyamuk Aedes aegypti berupa 

genangan air jernih dan tertampung dalam suatu wadah yang tidak beralaskan tanah 

di luar dan di dalam rumah. Nyamuk Aedes aegypti juga lebih menyukai wadah 

yang berwarna gelap dan terlindung dari sinar matahari.
(14)

 

Panduan strategis pengendalian vektor untuk mencegah dan merespon 

wabah dibutuhkan penyelarasan program pengendalian vektor didukung oleh 

peningkatan kapasitas teknis, perbaikan infrastruktur, sistem pemantauan dan 
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pengawasan dan mobilisasi masyarakat guna mendukung pendekatan komprehensif 

terhadap pengendalian vektor.
(15) 

Salah satu pencegahan gigitan nyamuk Aedes 

aegypti yaitu dengan penggunaan reppelent, kelambu, penggunaan ram atau jaring 

kawat pada lubang udara, perlindungan diri dengan penggunaan pakaian lengan dan 

celana/rok panjang dan penggunaan obat anti nyamuk.
(14,16)

 Hasil penelitian pada 

anak yang dilakukan di Kota Surakarta di dapatkan hasil yang signifikan antara 

penggunaan reppelent anti nyamuk dengan kejadian DBD (nilai p< 0,001).
(17)

  

Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Kesehatan Kota Semarang di tahun 

2017, tercatat penderita DBD banyak dialami oleh anak-anak pada kelompok usia 

1-14 tahun tercatat 952 penderita dan usia lebih dari 15 tahun sebanyak 308 

penderita.
(12) 

dilaporkan 90% kasus terjadi pada usia anak dibawah 15 tahun.
(18)

 

Hasil penelitian menunjukkan penyakit DBD menyerang pada kelompok umur 0-15 

tahun.
(19,20)

 Hasil penelitian ini juga mendukung pernyataan  Siregar bahwa 

penyakit DBD dapat menyerang semua golongan umur, sampai saat ini lebih 

banyak menyerang anak –anak. Anak usia 6-15 tahun memiliki risiko lebih tinggi 

tertular penyakit DBD karena lebih banyak melakukan aktivitas di sekolah mulai 

dari pagi sampai siang hari dan memungkinkan untuk tergigit nyamuk vektor 

DBD.
(21) 

Nyamuk Aedes aegypti aktif bersifat multiple bitter (mengisap darah 

berpindah-pindah berulangkali) menggigit pagi hari pukul 08.00-10.00 dan sore 

hari pada pukul 15.00-17.00, risiko tertular virus dengue  ini bersamaan dengan jam 

belajar anak di luar rumah.
(22) 

 

Risiko tertular virus dengue tidak hanya di lingkungan rumah yang padat 

hunian namun studi yang dilakukan Puspita Sari
 (23)

menunjukkan ada hubungan 
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kepadatan jentik Aedes sp dan praktek PSN dengan kejadian DBD di sekolah dasar. 

Berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kejadian DBD di suatu wilayah antara 

lain faktor penderita (host), tersangka vektor, kondisi lingkungan, tingkat 

pengetahuan, sikap, dan perilaku serta mobilitas penduduk yang berbeda – beda 

untuk setiap daerah dan berubah – ubah dari waktu ke waktu.
(24) 

Pengetahuan 

tentang penyakit DBD serta pencegahannya menjadi hal yang penting diketahui 

oleh masyarakat. Di tingkat keluarga pun begitu. Hendaknya orang tua khususnya 

ibu, yang memang memiliki peran untuk mengelola rumah tangga di rumah, 

memiliki pengetahuan yang cukup tentang penyakit DBD serta pencegahannya. 

Rendahnya pengetahuan tentunya sejalan dengan munculnya risiko terkena DBD. 

Dengan demikian, jika keluarga khususnya ibu memiliki pengetahuan yang cukup 

mengenai penyakit DBD serta pencegahannya, maka anak-anak pun dapat terhindar 

dari risiko terkena DBD.
(25)

  

Studi yang dilakukan Aryani
(13) 

menunjukkan kewaspadaan terhadap 

penularan DBD masih rendah akibat ketidaktahuan orangtua terhadap infeksi 

sekunder DBD, siklus hidup nyamuk dan keberadaan nyamuk sebagai vektor tidak 

dianggap serius, banyak faktor yang mempengaruhi kejadian DBD diantaranya 

adalah faktor inang (host), lingkungan (environment) dan faktor penular serta 

patogen (virus). Wilayah yang potensial bagi penyebaran penyakit adalah daerah 

endemis dan tempat-tempat umum seperti sekolah, asrama, terminal/stasiun, tempat 

rekreasi.
(9,15)

  

Pengendalian vektor dan pencegahan gigitan nyamuk dengan penggunaan 

pakaian lengan panjang dan celana/rok panjang merupakan salah satu upaya 
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pencegahan dan pengendalian DBD. Hasil penelitian menyebutkan bahwa ada 

hubungan kebiasaan pemakaian celana/rok panjang dengan kejadian Demam 

Berdarah Dengue.
(16)

 Penelitian lain menunjukkan bahwa keterpajanan informasi 

dan tingkat pengetahuan anak tentang DBD masih rendah. Mereka tahu nyamuk 

penularnya, namun tidak tahu kaitannya PSN dengan perilaku vektornya.
(26)

 Faktor 

risiko lain adalah pengetahuan rendah, sanitasi lingkungan yang buruk, prilaku 

yang tidak sehat, status gizi, akses pelayanan kesehatan, banyaknya tempat 

perindukan nyamuk terutama pada musim penghujan, pengelolaan sampah padat, 

menutup dan menguras tempat penampungan air. Pengendalian secara biologik 

dengan pemanfaatan predator nyamuk seperti ikan pemakan jentik menekan 

perkembangbiakan larva nyamuk.
(8,27,28)  

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi berbagai 

masalah sebagai berikut: 

1. Masalah DBD adalah masalah besar yang mengancam banyak negara di 

seluruh dunia termasuk Indonesia, World Health Organization (WHO) 

mencatat Negara Indonesia sebagai negara dengan kasus DBD tertinggi di Asia 

Tenggara.
(6) 

 

2. Angka kejadian kasus DBD di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung 

fluktuatif. Pada tahun 2016 tercatat penderita DBD di 34 provinsi di Indonesia 

sebanyak 204.171 penderita, dan 1.598 diantaranya meninggal dunia.
(8,9)
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3. Data pada profil kesehatan Jawa Tengah tahun 2017 menunjukkan bahwa 

Kecamatan Tembalang merupakan daerah di Jawa Tengah yang memiliki IR 

tertinggi DBD yaitu 35,47/100.000 penduduk dengan CFR 3,28%.
(10)

  

4. Pengendalian penyakit DBD sudah dilakukan tetapi kasus kejadian penyakit 

masih tinggi pada anak – anak usia  1-14 tahun sebanyak 952, dan usia lebih 

dari 15 tahun sebanyak 308 penderita, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota 

Semarang tahun 2017.
(12)

  

5. Berdasarkan penelitian sebelumnya, diketahui bahwa belum banyak dilakukan 

penelitian tentang faktor–faktor kejadian DBD pada anak – anak di Kecamatan 

Tembalang, untuk dapat mencegah dan menanggulangi kejadian DBD 

ditentukan dengan pengendalian faktor yang berpengaruh secara terpadu.
(13)

 

6. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor yang 

berpengaruh guna dilakukan pencegahan dan pengendalian penyakit DBD.  

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

a. Rumusan Masalah Umum 

Berbagai faktor host dan environment apakah yang berpengaruh terhadap 

kejadian DBD pada anak usia 6-12 tahun ? 

b. Rumusan Masalah Khusus 

1) Apakah pendidikan ibu berpengaruh terhadap kejadian DBD pada anak 

usia 6-12 tahun ? 

2) Apakah kebiasaan memakai obat anti nyamuk berpengaruh terhadap 

kejadian DBD pada anak usia 6-12 tahun ? 
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3) Apakah kebiasaan menggantung pakaian didalam rumah berpengaruh  

terhadap kejadian DBD pada anak usia 6-12 tahun ? 

4) Apakah kebiasaan memakai pakaian panjang berpengaruh  terhadap 

kejadian DBD pada anak usia 6-12 tahun ? 

5) Apakah kebiasaan tidur siang berpengaruh terhadap kejadian DBD pada 

anak usia 6-12 tahun ? 

6) Apakah praktik PSN berpengaruh terhadap kejadian DBD pada anak 

usia 6-12 tahun ? 

7) Apakah forum penyampaian  informasi berpengaruh terhadap kejadian 

DBD pada anak usia 6-12 tahun ? 

8) Apakah rutinitas pemeriksaan jentik berpengaruh terhadap kejadian 

DBD pada anak usia 6-12 tahun ? 

C. Orisinalitas 

Beberapa penelitian faktor yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti 

yang berpengaruh terhadap kejadian DBD dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 1.1 Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kejadian DBD 

No Peneliti Judul 

Penelitian 

Desain 

Penelitian 

Variabel Hasil Penelitian 

1. Azizah Gama, 

Faizah Betty 
(29)

  

Analisis 

faktor risiko 

kejadian 

Demam 

Berdarah 

Dengue di 

desa 

Mojosongo 

Kabupaten 

Boyolali
 

Cross 

sectional. 

Variabel 

Independen 

kejadian 

DBD 

keberadaan 

saluran air 

hujan, 

keberadaan 

kontainer, 

mobilitas 

penduduk, 

kontainer >3 

memiliki risiko 

mengalami DBD 

6,75 kali lebih 

besar dari  

kontainer ≤3 ,OR : 

6,75,CI 95% : 2,15 

hingga 21,22. 

mobilitas memiliki 

risiko 9,29 kali 

lebih besar dari 
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dan 

kebiasaan di 

dalam rumah 

Variabel 

Dependen 

kejadian 

DBD 

yang tidak 

melakukan 

mobilitas OR : 

9,29, CI 95% :1,08 

hingga 80,15 

saluran air hujan 

bukan faktor risiko 

kejadian DBD OR 

: 0,00, CI 95% : 0 

tinggal di dalam 

rumah pagi hari 

bukan faktor risiko 

kejadian DBD OR 

: ,00, CI 95% : 0,14 

hingga 14,64. 

2. 

  

Puspita Sari, 

Martini, Praba 

Ginanjar 
(23)

 

Hubungan 

Kepadatan 

Jentik 

Aedes sp 

dan praktik 

PSN 

dengan 

Kejadian 

DBD di 

sekolah 

tingkat 

dasar di 

Kota 

Semarang 

Cross 

sectional 

 

kepadatan 

jentik Aedes 

sp dan 

praktik PSN 

terhadap 

kejadian  

DBD pada 

siswa sekolah 

dasar di Kota 

Semarang. 

 

 

 

 

Ada hubungan 

yang bermakna 

antara kepadatan 

jentik Aedes sp 

(p=0,0001) dan 

praktik PSN 

(p=0,005) dengan 

kejadian DBD di 

Sekolah Dasar di 

Kota Semarang. 

3. Dwi Jata, 

Nyoman Adi 

Putra, 

Pujaastawa
(30)

  

Hubungan 

Perilaku 

Masyarakat 

dalam 

Pemberanta

san Sarang 

Nyamuk 

dan Faktor 

Lingkungan 

dengan 

Kejadian 

Demam 

Berdarah 

Dengue Di 

Wilayah 

Puskesmas 

I 

Cross-

sectional 

 

Variabel 

independen 

prilaku 

masyarakat 

dalam PSN 

dan faktor 

lingkungan 

Variabel 

dependen 

kejadian 

DBD 

 

faktor Perilaku 

masyarakat 

meliputi 

pengetahuan, 

sikap, tindakan, 

kebiasaan gantung 

pakaian dan 

keberadaan jentik 

ada hubungan 

dengan kejadian 

DBD 
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4. Riza Berdian 

Tamza, 

Suhartono, 

Dharminto
(31)

 

Hubungan 

Faktor 

Lingkungan 

dan 

Perilaku 

dengan 

kejadian 

DBD di 

wilayah 

Kelurahan 

Perumahan 

Way Halim 

Kota 

Bandar 

Lampung 

Tahun 2013 

Case 

control 

 

Variabel 

dependen 

kejadian 

DBD 

Variabel 

Independen: 

keberadaan 

jentik pada 

TPA, praktik 

3M, 

kebiasaan 

menggantung 

pakaian, 

penggunaan 

kasa nyamuk,  

penggunaan 

obat nyamuk  

Ada hubungan 

antara keberadaan 

resting place, 

keberadaan jentik 

Aedes aegypti pada 

tempat 

penampungan 

air(OR=5,5), 

praktik menguras 

TPA, kebiasaan 

menggantung 

pakain (OR=6,6) 

dengan kejadian 

DBD. 

5. Luluk  Lidya 

Ayun, Eram 

Tunggul 

Pawenang
(32)

 

 

Hubungan 

antara Faktor 

Lingkungan 

Fisik dan 

Perilaku 

dengan 

Kejadian 

Demam 

Berdarah 

Dengue 

(DBD) Di 

Wilayah 

Kerja 

Puskesmas 

Sekaran, 

Kecamatan 

Gunungpati, 

Kota 

Semarang 

Case 

Control 

Variabel 

dependen 

kejadian 

DBD 

Variabel 

Independen: 

Lingkungan 

fisik dan 

prilaku 

Ada hubungan yang 

bermakna 

antara keberadaan 

kawat kasa, 

keberadaan tempat 

perindukan, 

kebiasaan menguras 

TPA, kebiasaan 

menggantung 

pakaian dikamar, 

kebiasaan memakai 

lotion anti nyamuk, 

dan kebiasaan 

menyingkirkan 

barang bekas dengan 

kejadian DBD 

6. Madina Syed, 

Taimur Saleem, 

Umme-rubab 

Syeda, Manal 

Habib, Rehan 

Zahid, Bashir, et 

al.
(33)

 

Knowledge, 

attitudes 

and 

practices 

regarding 

dengue 

fever 

among 

adults of 

high and 

low 

socioecono

Cross-

sectional 

Pengetahuan, 

sikap,praktik, 

status sosial 

ekonomi 

dengan 

kejadian 

deman 

berdarah 

Pengetahuan dan 

status sosial 

ekonomi tinggi 

menunjukkan 

praktek 

pencegahan DBD 

lebih baik dari 

status sosial 

ekonomi rendah 
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mic groups 

7. Ari Prayitno, 

Anne F Taurel, 

Joshua Nealon, 

Hindra I Satari, 

Mulya Rahma, 

Rini Sekartini, et 

al
(34)

 

Dengue 

seroprevale

nce and 

force of 

primary 

infection in 

a 

representati

ve 

population 

of urban 

dwelling 

Indonesian 

children 

 

cross-

sectional 

studi 

seroprevalens

i pada anak-

anak 

Indonesia 

yang tinggal 

di perkotaan. 

Menunjukkan 

bahwa tingkat 

paparan virus 

dengue lebih tinggi 

daripada yang 

dilaporkan di 

negara-negara 

endemik dengue. > 

80% anak-anak 

berusia 10 tahun 

keatas pernah 

mengalami infeksi 

dengue.  
Peningkatan risiko 

dengue tertinggi 

pada anak-anak. 

8. Ita Maria, 

Hasanuddin 

Ishak,Makmur 

Selomo.
(35)

 

Faktor 

Risiko 

Kejadian 

Demam 

Berdarah 

Dengue 

(DBD) di 

Kota 

Makassar 

Tahun 2013 

Case 

control 

 

Variabelinde

penden 

densitas larva 

,suhu 

kepadatan  

hunian, 

ventilasi yang 

tidak berkasa, 

kelembaban 

Variabel 

dependen 

kejadian 

DBD 

 

Faktor risiko yaitu 

Densitaslarva 

(OR=17,449; CI 

6,388-47,660), 

kepadatan hunian 

(OR=4,284; CI 

1,880-9,764), 

Ventilasi 

(OR=9,048; CI 

3,716-22,026) dan 

kelembaban rumah 

(OR=3,364; CI 

1,490- 7,591). 

Sedangkan variabel 

suhu hasilnya 

homogen sehingga 

tidak bisa 

dilakukan analisis 

lebih lanju 

Penelitian tentang berbagai faktor risiko yang berpengaruh terhadap 

kejadian DBD sudah banyak dilakukan, yang membedakan penelitian tersebut 

dengan penelitian ini adalah :  
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1) Variabel dependen 

Pada penelitian ini yaitu kejadian DBD yang di diagnosis dokter berdasarkan 

anamnesis, pemeriksaan fisik dan laboratorium (hemokonsentrasi dengan 

peningkatan hematokrit ≥ 20% dan trombosit ≤ 100.00/µl) dan telah 

dikonfirmasi oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang. 

2) Variabel independen 

Penelitian ini membahas faktor host sebagai variabel independen, faktor 

risiko yang ditambahkan dari penelitian sebelumnya adalah rutinitas 

pemeriksaan jentik dan forum penyampaian informasi belum pernah 

dilakukan. 

3) Desain penelitian 

Pada penelitian sebelumnya sebagian menggunakan desain cross sectional 

dan  case control. Namun pada penelitian yang dilakukan sekarang ini 

menggunakan desain case control dengan pengumpulan data menggunakan 

kuesioner melalui wawancara yang dianalisis secara kuantitatif, dilengkapi 

dengan analisa kualitatif. 

4) Subjek penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah anak usia 6-12 tahun, berbeda dengan 

penelitian sebelumnya yaitu pada semua kelompok umur anak dan dewasa. 

5) Tempat penelitian 

Penelitian ini dilakukan di wilayah endemis DBD yaitu Puskesmas Rowosari  

dan Puskesmas Kedungmundu Kecamatan Tembalang. 
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D. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Menjelaskan berbagai faktor risiko host dan environment yang berpengaruh 

terhadap kejadian DBD pada anak usia 6-12 tahun di Kecamatan Tembalang. 

2. Tujuan Khusus 

1) Membuktikan pengaruh pendidikan ibu terhadap kejadian DBD pada anak 

usia 6-12 tahun. 

2) Membuktikan pengaruh kebiasaan memakai obat anti nyamuk terhadap 

kejadian DBD pada anak usia 6-12 tahun. 

3) Membuktikan pengaruh kebiasaan menggantung pakaian didalam rumah 

terhadap kejadian DBD pada anak usia 6-12 tahun. 

4) Membuktikan pengaruh kebiasaan tidak memakai pakaian panjang terhadap 

kejadian DBD pada anak usia 6-12 tahun. 

5) Membuktikan pengaruh kebiasaan tidur siang terhadap kejadian DBD pada 

anak usia 6-12 tahun. 

6) Membuktikan pengaruh praktik PSN di rumah terhadap kejadian DBD pada 

anak usia 6-12 tahun. 

7) Membuktikan pengaruh forum penyampaian informasi terhadap kejadian 

DBD pada anak usia 6-12 tahun. 

8) Membuktikan pengaruh rutinitas pemeriksaan jentik terhadap kejadian DBD 

pada anak usia 6-12 tahun. 
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E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi beberapa pihak, 

antara lain : 

1. Institusi  Pelayanan Kesehatan 

Sebagai masukan bagi pelaksanaan program pengendalian dan 

pemberantasan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). 

2. Pengembangan Ilmu Pengetahuan 

Dapat memberikan informasi mengenai beberapa faktor yang berpengaruh 

terhadap kejadian DBD, menjadi salah satu sumber referensi pengetahuan 

berkaitan dengan pencegahan, pengendalian serta pemberantasan kejadian 

DBD serta dapat menjadi sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi bidang kesehatan. 

3. Masyarakat 

Membantu mengurangi faktor kejadian kasus penyakit Demam Berdarah 

Dengue (DBD) dan meningkatkan faktor proteksi terhadap kejadian Demam 

Berdarah Dengue (DBD). 

 


