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ABSTRACT
Background: This study aimed to examine the reliability of larvae free index taken from periodical
monitoring as compared to that of dengue hemorrhagic investigation (DHF) epidemiologic investigation
at primary health centers.
Methods: This was an analytic cross sectional study with a sample of all dengue fever officers stationed
at ten primary health centers in Denpasar. Mean in percent difference was used to measure reliability
between the two indices. Spearman correlation coefficient was used to measure the correlation
between age and assignment duration with larvae free index.
Results: The results found a larvae free index of 95.7%, which exceeded the expected national target
of 95%. Epidemiologic investigation implemented by officers assigned at every village resulted in a
larvae free index of 95.6 %. Mean difference between both larvae free indices was 0.2%. Officer’s age
and assignment duration had weak correlation with larvae free index, with correlation coefficient of
0.3 and 0.1, respectively.
Conclusion: Larvae free index taken from periodical monitoring in Denpasar 2007 showed a high
reliability with that taken from epidemiologic investigation. Larvae free index in Denpasar in 2007 was
above 95%, an indication that should reduce the spread of DHF in the endemic area. Jurnal Kedokteran
Indonesia: 1 (1): 83-87
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PENDAHULUAN
Demam Berdarah Dengue (DBD) masih merupakan masalah kesehatan masyarakat dan menimbulkan dampak sosial maupun ekonomi. Jumlah kasus
yang dilaporkan cenderung meningkat dan daerah
penyebarannya bertambah luas. Kerugian sosial yang
terjadi antara lain karena menimbulkan kepanikan
dalam keluarga, kematian anggota keluarga dan berkurangnya usia harapan hidup. Dampak ekonomi
langsung pada penderita DBD adalah biaya pengobatan, sedangkan dampak ekonomi tidak langsung
adalah kehilangan waktu kerja, waktu sekolah dan
biaya lain yang dikeluarkan selain untuk pengobatan
seperti transportasi dan akomodasi selama perawatan
penderita (Depkes. RI, 2006).

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah
penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue
dan ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti meskipun
dapat juga ditularkan oleh Aedes albopictus yang hidup
di kebun-kebun. Nyamuk penular DBD ini terdapat
hampir di seluruh pelosok Indonesia, kecuali di
tempat-tempat dengan ketinggian lebih dari 1000
meter di atas permukaan laut (Depkes RI, 2005).
Hingga saat ini pemberantasan nyamuk Aedes
aegypti merupakan cara utama yang dilakukan untuk
memberantas DBD, karena vaksin untuk mencegah
DBD dan obat untuk membasmi virusnya belum
tersedia (Depkes.RI, 2005).
Cara yang dianggap paling tepat untuk memberantas
vektor (nyamuk Aedes aegypti) adalah dengan memberantas
sarang nyamuk demam berdarah dengue (PSN DBD).
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Mengingat nyamuk ini telah tersebar luas di seluruh tanah
air, baik di rumah-rumah maupun di tempat-tempat
umum maka upaya pemberantasan tidak hanya
merupakan tugas pemerintah (tenaga kesehatan) saja
tetapi harus didukung oleh peran serta masyarakat
(Depkes,RI, 2005).
Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Propinsi Bali dari delapan kabupaten dan satu kota yang
ada di Bali, Kota Denpasar menduduki peringkat
pertama dalam jumlah angka kesakitan DBD (Incident Rate paling tinggi). Kota Denpasar yang terdiri
dari 4 Kecamatan dan 43 Desa/Kelurahan dan terbagi
menjadi 10 wilayah Puskesmas merupakan daerah
endemis DBD karena setiap tahun ada kasus DBD.
Sampai saat ini upaya pemberantasan nyamuk Aedes
aegypti telah dilakukan dengan berbagai cara di
antaranya adalah fogging fokus, fogging massal
sebelum musim penularan dan abatisasi, penyuluhan
dan pemberantasan sarang nyamuk.
Di masing-masing wilayah Puskesmas telah
dilaksanakan Pemantauan Jentik Berkala (PJB) setiap
triwulan yang bertujuan untuk mengetahui Angka
Bebas Jentik (ABJ), yang akan berdampak kepada
kejadian DBD. Adapun hasil kegiatan PJB dapat
dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1. Angka Bebas Jentik Hasil Kegiatan Pemantauan
Jentik Berkala di Kota Denpasar Tahun 2004-2006

Sumber : Sub.Din.Bina P2P Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun
2007

Berdasarkan tabel diatas rata – rata ABJ hasil pemantauan jentik berkala rumah, sekolah dan tempat – tempat umum adalah di atas 95 % (di atas target nasional)
Angka Incident Rate (IR) dan Case Fatality Rate
(CFR) penyakit DBD di Kota Denpasar juga
menunjukkan angka yang cukup tinggi di mana
tahun 2004 IR = 174.8/100,000 penduduk dengan
CFR = 0.3 %, pada tahun 2005 IR = 316/100,000
penduduk dengan CFR = 0.4 % dan pada tahun
2006 IR = 516.1/100,000 penduduk dengan CFR
= 0.7 %. Kejadian penyakit DBD di Kota Denpasar
masih tinggi dengan melihat Incident Rate yang
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melebihi target nasional yaitu 25 per 100.000 penduduk, namun CFR masih di bawah target nasional
yaitu 1 %.
Kota Denpasar merupakan ibu kota Propinsi Bali
dan salah salah satu daerah tujuan wisata, sehingga
membutuhkan upaya maksimal dalam usaha
pencegahan dan pemberantasan karena bila terjadi
ledakan kasus (out break) DBD akan memberikan
dampak negatif terhadap citra pariwisata.
Dari uraian tersebut di atas permasalahan yang
ada di Kota Denpasar adalah Angka Bebas Jentik
(ABJ) hasil pemantauan jentik berkala dari tahun
2004 sampai dengan tahun 2006 rata-rata di atas
95 % (di atas target nasional di daerah endemis DBD
>95 %), Semestinya dengan kenaikan angka bebas
jentik, kejadian penyakit DBD rendah namun dalam
hal ini kejadian DBD malah meningkat.
Oleh karena itu dilakukan penelitian yang
bertujuan menilai reliabilitas antara Angka Bebas
Jentik hasil Pemantauan Jentik Berkala (PJB) dengan
Angka Bebas Jentik hasil Penyelidikan Epidemiologi
(PE) dan menganalisis hubungan antara karakteristik
petugas dengan reliabilitas Angka Bebas Jentik.
SUBJEK DAN METODE
Penelitian ini merupakan penelitian observasional
deskriptif dengan disain cross sectional. Populasi
dalam penelitian ini adalah petugas pemantau jentik
(pemegang program DBD) Puskesmas yang ada di
kota Denpasar dan berjumlah 10 orang. Pada
penelitian ini diambil total populasi.
Untuk mengetahui reliabilitas ABJ adalah dengan melihat persentase selisih antara ABJ hasil PJB
dengan ABJ hasil PE. Dikatakan reliabel jika selisih
= 10%. Untuk mengetahui kuat hubungan antara
karakteristik petugas dengan hasil pemeriksaan ABJ
dilakukan penghitungan koefisien korelasi dari
Spearman.
HASIL-HASIL
1. Reliabilitas Antara Angka Bebas Jentik Hasil
Pemantauan Jentik Berkala Dengan Angka
Bebas Jentik Hasil Penyelidikan Epidemiologi
Angka bebas jentik hasil pemantauan jentik berkala
di Kota Denpasar tahun 2007 adalah 95.7 %.
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Sedangkan Angka bebas jentik hasil penyelidikan
epidemiologi di Kota Denpasar tahun 2007 adalah
95.6 %.

perempuan memperoleh angka bebas jentik lebih
reliabel dibandingkan yang berjenis kelamin laki-laki.

Selisih antara ABJ hasil pemantauan jentik
berkala dengan ABJ hasil penyelidikan epidemiologi
di Kota Denpasar tahun 2007 dapat dilihat pada
tabel berikut

c.

Tabel 2. Distribusi Selisih ABJ Hasil Pemantauan Jentik
Berkala (PJB) dan ABJ Hasil Penyelidikan Epidemiologi
(PE) di Kota Denpasar Tahun 2007.

Pendidikan

Hasil analisis terdapat perbedaan reliabilitas angka
bebas jentik hasil pemeriksaan petugas antara yang
berpendidikan tingkat SLTA dengan yang berpendidikan D3. Hasil pemeriksaan petugas berpendidikan
tingkat SLTA adalah 1.4 ± 3.7 sedangkan petugas
yang berpendidikan D3 adalah – 3.0 ± 5.5. Artinya
petugas pemegang program DBD yang berpendidikan tingkat SLTA memperoleh angka bebas jentik
lebih reliabel dibandingkan yang berpendidikan D3.
d. Lama bekerja

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2008

Dengan melihat hasil tersebut di atas, ABJ
pemantauan jentik berkala yang dilakukan oleh
pemegang program DBD puskesmas reliabel dengan
ABJ hasil penyelidikan epidemiologi, dengan nilai
persen selisih = 0.2 %
2. Analisis Hubungan Karakteristik Petugas
Dengan Hasil Pemeriksaan Angka Bebas Jentik
a.

Umur

Petugas pemegang program DBD berumur antara
30 sampai dengan 55 tahun. Berdasarkan Koefisien
korelasi Spearman’s diperoleh kesimpulan bahwa
hubungan umur petugas dengan hasil pemeriksaan
Angka Bebas Jentik mempunyai nilai koefisien
korelasi 0.3. Sehingga berarti korelasi umur dengan
hasil pemeriksaan angka bebas jentik lemah.
b. Jenis Kelamin
Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa terdapat
perbedaan reliabilitas angka bebas jentik antara
petugas laki-laki dan perempuan. Hasil ABJ petugas
laki-laki adalah 1.7 ± 4.5, sedangkan petugas
perempuan adalah – 1.5 ± 4.4. Artinya petugas
pemegang program DBD berjenis kelamin

Petugas pemegang program DBD mempunyai
rentang lama bekerja antara 1 tahun sampai dengan
12 tahun. Hubungan antara lamanya petugas dengan
hasil pemeriksaan Angka Bebas Jentik menghasilkan
nilai koefisien korelasi sebesar 0.1 yang berarti korelasi
lama bekerja dengan hasil pemeriksaan angka bebas
jentik adalah sangat lemah.
e.

Keikutsertaan dalam pelatihan

Ada perbedaan hasil pemeriksaan angka bebas jentik
antara petugas yang pernah dengan yang tidak pernah
pelatihan. Hasil pemeriksaan oleh petugas yang pernah mendapat pelatihan adalah 2.8 ± 5.7 sedangkan
petugas yang tidak pernah mendapat pelatihan
adalah –1.0 ± 3.8. Artinya petugas pemegang program DBD yang tidak pernah mendapat pelatihan
memperoleh angka bebas jentik lebih reliabel
dibandingkan yang pernah mendapat pelatihan.
f.

Tugas rangkap

Ada perbedaan hasil pemeriksaan angka bebas
jentik antara petugas yang mempunyai tugas rangkap
dengan yang tidak rangkap. Hasil pemeriksaan oleh
petugas yang mempunyai tugas rangkap adalah - 2.1
± 6.2 dan petugas yang tidak mempunyai tugas
rangkap adalah 1.1 ± 3.8. Artinya petugas pemegang
program DBD yang tidak mempunyai tugas rangkap
memperoleh angka bebas jentik lebih reliabel
dibandingkan yang mempunyai tugas rangkap.

85

JURNAL KEDOKTERAN INDONESIA, VOL. 1/NO. 1/JANUARI/2009

PEMBAHASAN
Hasil pengolahan data ABJ pemantauan jentik berkala
tahun 2007 yang dilaksanakan oleh pemegang program DBD di puskesmas selama 4 cycle (4 tri wulan)
yaitu : cycle I dilaksanakan pada bulan April 2007,
cycle II dilaksanakan pada bulan Juli 2007, cycle III
dilaksanakan pada bulan Oktober 2007 dan cycle IV
dilaksanakan pada bulan Januari 2008. ABJ hasil
penyelidikan epidemiologi di Kota Denpasar tahun
2007 dilaksanakan oleh pemegang daerah binaan
bersama-sama juru pemantau jentik pada daerah yang
ditemukan kasus DBD dengan mengunjungi rumahrumah dan TTU di sekitar rumah penderita sebanyak
20 rumah atau radius 100 meter dari rumah
penderita. Waktu pelaksanaannya bersamaan dengan
bulan-bulan saat pelaksanaan pemantauan jentik
berkala yaitu pada kasus bulan April 2007, Juli 2007,
Oktober 2007 dan Januari 2008.
Berdasarkan tabel 2 terlihat bahwa selisih angka
bebas jentik hasil pemantauan jentik berkala dengan
angka bebas jentik hasil penyelidikan epidemiologi
mempunyai selisih di bawah 10 %. Hal ini berarti
angka bebas jentik hasil pemantauan jentik berkala
yang dilaksanakan oleh pemegang program DBD
puskesmas di Kota Denpasar adalah reliabel. Hal ini
sesuai dengan aspek reliabilitas (Murti,Bhisma 1997)
kesamaan (equivalence) adalah konsistensi antara hasil
pengukuran seorang pengamat dan hasil pengukuran
oleh pengamat lainnya, terhadap subyek penelitian
yang sama.
Bila dilihat dari waktu kejadian DBD tahun
2007 di Kota Denpasar, kasus mulai meningkat
bulan Nopember 2006 sampai puncak kasus pada
bulan Mei 2007 di mana pada bulan ini menurut
data dari Dinas Pertanian tahun 2007 curah hujan
cukup tinggi. Menurut Suroso (2003) Di Indonesia
pengaruh musim tidak begitu jelas, akan tetapi secara
garis besar dapat dikemukakan bahwa jumlah
penderita demam berdarah dengue meningkat antara
bulan September sampai dengan bulan Pebruari dan
mencapai puncaknya pada bulan Januari sampai
dengan bulan Juli. Hal ini bertepatan dengan awal
musim kemarau.
Berdasarkan Depkes RI (2005) semestinya
dengan angka bebas jentik = 95% di daerah endemis
DBD penularan DBD dapat dicegah atau dikurangi.
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Hal ini disebabkan karena petugas dalam
melaksanakan pemeriksaan jentik hanya dilaksanakan
pemantauan pada tempat penampungan air yang
berada di dalam rumah/bangunan saja sehingga
tempat penampungan air dan tempat penampungan
air alamiah tidak dilaksanakan pemantauan. Sesuai
dengan Notoatmodjo (2003) yang menyatakan
bahwa timbulnya atau memuncaknya angka kesakitan
atau kematian suatu penyakit yang ditularkan oleh
vektor secara siklus berhubungan dengan ada tidaknya
keadaan yang memungkinkan mendukung transmisi
penyakit oleh vektor yang bersangkutan seperti suhu,
kelembaban dan curah hujan. Dalam hal ini dapat
dimengerti bahwa dengan peningkatan curah hujan
maka tempat perkembangbiakan alami dari vektor
semakin banyak sehingga populasi nyamuk penular
DBD juga semakin tinggi.
Karakteristik umur mempunyai korelasi lemah
dengan hasil pemeriksaan angka bebas jentik,
sedangkan lamanya bekerja petugas pemegang program DBD puskesmas mempunyai korelasi sangat
lemah dengan hasil pemeriksaan Angka Bebas Jentik.
Hal ini memberi pengertian bahwa untuk memperoleh angka bebas jentik tinggi karakteristik umur dan
lamanya bekerja petugas pemegang program DBD
puskesmas dalam melaksanakan pemantauan jentik
berkala tidak memberikan hasil yang berbeda. Sehingga yang terpenting dalam hal ini cara dan sasaran
pemantauan jentik yang perlu diperhatikan sesuai
dengan pedoman/standar pemeriksaan jentik, sesuai
dengan Depkes RI, (2005), cara pemantauan jentik
berkala dengan mengunjungi rumah dan tempattempat umum untuk memeriksa tempat penampungan air (TPA, non TPA) dan tempat penampungan air alamiah di dalam dan di luar rumah/ bangunan
serta memberikan penyuluhan tentang PSN DBD
kepada keluarga/masyarakat, jika ditemukan jentik,
anggota keluarga atau pengelola tempat-tempat
umum diminta untuk ikut melihat menyaksikan
kemudian lanjutkan dengan PSN DBD.
Terdapat perbedaan reliabilitas ABJ hasil pemeriksaan angka bebas jentik yang dihasilkan oleh
petugas yang berjenis kelamin laki-laki dengan
perempuan, antara petugas berpendidikan SLTA
dengan petugas yang berpendidikan D III, antara
petugas yang pernah mengikuti pelatihan dengan
yang tidak pernah pelatihan dan antara tugas rangkap
dengan yang tidak rangkap. Faktor ini perlu diper-
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hatikan untuk mendukung kemampuan dari petugas
dalam melakukan kegiatan pemantauan jentik untuk
memperoleh angka bebas jentik yang akurat serta
andal sebagai informasi untuk menentukan kebijakan
dalam melakukan kegiatan pencegahan dan
pemberantasan penyakit DBD.
Penelitian ini menyimpulkan: ABJ hasil Pemantauan Jentik Berkala adalah reliabel dengan ABJ hasil
Penyelidikan Epidemiologi. Umur dan lama bekerja
petugas pemegang program DBD puskesmas dengan
hasil pemeriksaan angka bebas jentik mempunyai
korelasi lemah dan sangat lemah. Ada perbedaan
reliabilitas ABJ hasil pemeriksaan ABJ antara jenis
kelamin, tingkat pendidikan, pernah tidaknya
mendapat pelatihan dan ada tidaknya tugas rangkap.
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