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Nurmah 

 

Abstrak 

Latar Belakang : Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat secara global, 

nasional dan lokal. Lebih dari 2,5 milyar penduduk (lebih dari 40% populasi dunia) berisiko terinfeksi dengue. Dengan 

demikian pemerintah khususnya pemerintah DKI jakarta membentuk suatu gerakan untuk menekan kasus DBD yaitu 

dengan memberdayakan jumantik yang bertugas memeriksa jentik pada semua tatanan minimal satu minggu satu kali. 

Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui pengaruh jumantik terhadap kejadian Demam Berdarah Dengue (DBD) di 

Wilayah Puskesmas Kelurahan Tegal Parang Jakarta Selatan Tahun 2013. Metode Penelitian : Desain penelitian ini 

menggunakan rancangaan penelitian Kohort yang merupakan penelitian epidemiologis non-eksperimental, pendekatan 

yang digunakan pada rancangan penelitian ini adalah pendekatan waktu secara longitudinal. Data dikumpulkan dengan 

mengambil data dari laporan dan literatur puskesmas. Tehnik pengambilan sampel dilakukan dengan tehnik Total 

Population Sampling yaitu jumlah sampel adalah keseluruhan populasi sebanyak 66 orang. Hasil Penelitian : 

Berdasarkan uji statistik diperoleh nilai p value 0,001< α=0,05 yang artinya H0 ditolak, H1 diterima. Dari hasil tersebut 

dapat disimpulkan bahwa variabel jumantik mempunyai pengaruh terhadap kejadian DBD di Wilayah Puskesmas 

Kelurahan Tegal Parang Jakarta Selatan Tahun 2013. 

Kata Kunci : Jumantik, Kejadian DBD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pendahuluan 

 

Demam berdarah merupakan masalah kesehatan 

secara global, dan penyakit ini menyebar secara luas 

didaerah tropis. Menurut WHO sekitar 2,5 miliar orang 

atau dua per lima dari populasi dunia beresiko menderita 

penyakit DBD, hal ini diperkirakan akan terus 

meningkat menjadi 50 juta kasus infeksi dengue 

diseluruh dunia setiap tahunnya. Epidemi dengue terjadi 

bersamaan di Asia, Afrika, dan AmerikaUtara. Di 

indonesia kasus DBD sudah menjadi masalah kesehatan 

selama kurang lebih 30 tahun terakhir. Penyakit ini 

merupakan salah satu penyakit yang mengakibatkan 

kematian, di indonesia DBD muncul di seluruh provinsi 

dan akan meningkat kejadiannya pada waktu musim 

hujan. Pada tahun 2004 penyakit ini menjadi kasus luar 

biasa yang banyak mengakibatkan kematian pada 

penderitanya (Dini. 2010). Dari kenyataan ini, 

pemerintah mengambil sikap tegas demi menanggulangi 

masalah yang terjadi di indonesia hingga saat ini. Kasus 

DBD terjadi diseluruh provinsi indonesia salah satunya 

DKI Jakarta yang sebagai ibu kota dengan jumlah 

penduduknya padat memiliki resiko tinggi terjadinya 

wabah DBD (Depkes. 2004). 

Di Jakarta selatan selama satu setengah bulan jumlah 

penderita DBD adalah termasuk yang tertinggi 

dibanding keempat wilayah lainnya di Jakarta dengan 

total penderita sejak awal Januari hingga awal Februari 

tahun 2010 sudah mencapai 846, dan Jakarta Timur 

dengan jumlah penderita sebanyak 670 orang, di Jakarta 

Utara 434 orang, Jakarta Barat 300 orang, dan di Jakarta 

Pusat 276 orang (Glosarium Depkes. 2006). 

Berdasarkan kenyataan yang ada, pemerintah DKI 

Jakarta mengambil langkah tegas untuk menanggulangi 

kasus DBD yang ada di jakarta dengan memberdayakan 

jumantik untuk melakukan pemeriksaan berkala pada 

semua tatanan setiap seminggu sekali dan memberikan 

penyuluhan kesehatan kepada masyarakat agar 

masyarakat menyadari bahaya dari penyakt DBD yang 

dengan harapan perkembang biakan nyamuk Aedes 

aigypti dapat ditekan dan kasus DBD yang ada di jakarta 

dapat terus menurun (Pergub. 2011). 

Rumusan masalah adalah adakah pengaruh Jumantik 

terhadap Kejadian DBD di wilayah Puskesmas 

Kelurahan Tegal Parang Jakarta Selatan Tahun 2013? 

Tujuan Penelitian : 1. Untuk mengetahui pelaksanaan 

Jumantik di Puskesmas Tegal Parang Jakarta Selatan 

Tahun 2013. 2. Untuk mengetahui angka kejadian DBD 

di Puskesmas Tegal Parang Jakarta Selatan Tahun 2013. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Jumantik terhadap 

Kejadian DBD di Wilayah Puskesmas Kelurahan Tegal 

Parang Jakarta Selatan Tahun 2013. 

 

Metode Penelitian 

Desain Penelitian 

Desain penelitian ini menggunakan rancangaan 

penelitian Kohort yang merupakan penelitian 

epidemiologis non-eksperimental, pendekatan yang 

digunakan pada rancangan penelitian ini adalah 

pendekatan waktu secara longitudinal dimana penelitian 

yang akan dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

jumantik terhadap kejadian DBD di wilayah Puskesmas 

Kelurahan Tegal Parang Jakarta Selatan. Data 

dikumpulkan dengan mengambil data dari laporan dan 

literatur puskesmas. 

 

Populasi, Sampel dan Sampling 

Populasi 

Seluruh jumantik di Wilayah Puskesmas Kelurahan 

Tegal Parang Jakarta selatan sebanyak 66 orang. 

 

Sampel 

Menurut Arikunto (2003), apabila jumlah subyek kurang 

dari 100 orang lebih baik jumlah tersebut diambil 

semua, sehingga penelitiannya menjadi penelitian 

populasi. 

 

Sampling 

Tehnik pengambilan sampel dilakukan dengan tehnik 

Total Population Sampling yaitu jumlah sampel adalah 

keseluruhan populasi sebanyak 66 orang. 

 

 

 

Pembahasan Dan Hasil 

 

Jumantik  
Kejadian DBD Total  RR P value 
Meningkat Menurun 

N % N % N % 

3,482 

1,7 – 7,1 
0,001 

Tidak terlaksana 13 61,9 8 38,1 21 31,8 

Terlaksana  8 17,8 37 82,2 45 68,2 

Total  21 31,8 45 68,2 66 100 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari hasil 

analisis pengaruh antara jumantik terhadap kejadian 

DBD diperoleh bahwa ada sebanyak 37 (82,2%) 

jumantik yang terlaksana memberikan pengaruh 

terhadap kejadian DBD menjadi menurun. Sedangkan 

diantara jumantik yang tidak terlaksana, ada 8 (38,1%) 

yang memberikan pengaruh terhadap kejadian DBD 

menjadi menurun. Hasil uji statistik diperoleh nilai 

p=0,001 maka dapat disimpulkan ada perbedaan 

proporsi kejadian DBD antara jumantik terlaksana 

dengan jumantik yang tidak terlaksana (ada pengaruh 

yang signifikan antara jumantik terhadap kejadian 

DBD). Dari hasil analisis diperoleh pula nilai 

RR=3,482, artinya jumantik yang tidak terlaksana 

mempunyai peluang 3,48 kali untuk menurunkan 

kejadian DBD dibanding jumantik yang terlaksana. 

Pencegahan DBD tidak jauh dengan pencegahan 

penyakit chikungunya yang sangat bergantung pada 

pengendalian vektornya yaitu nyamuk Aedes aegypti. 

Terlebih tidak terdapat vaksin yang dapat digunakan 



untuk mengatasi virus dengue. Pencegahan tersebut 

dapat dilakukan dengan proses fisik seperti 

pemberantasan sarang nyamuk (PSN), proses biologis 

dengan memelihara ikan pemakan bakteri dan Bacillus 

thuringlensis, serta kimiawi dengan pengasapan atau 

foging. Larvasidasi juga dapat dilakukan dengan 

menaburkan bubuk pembunuh jentik ketempat 

penampungan air (TPA). Jika bubuk yang digunakan 

adalah abate maka proses penaburan bubuk abate 

tersebut dinamakan abitasi (Faisaldo & Cecep. 2010). 

Dalam penelitian ini penulis menemukan suatu 

kejadian bahwa jumantik yang terlaksana kejadian 

DBD meningakat dan jumantik yang tidak terlaksana 

kejadian DBD menurun. Dari hasil wawancara peneliti 

terhadap beberapa warga dan petugas puskesmas 

bahwa hal ini terjadi dikarenakan oleh faktor lain yaitu 

seseorang yang bertempat tinggal didaerah yang 

jumantiknya terlakasana dapat terkena DBD karena 

orang tersebut beraktifitas atau bekerja didaerah lain 

yang terdapat wabah DBD, sedangkan didaerah yang 

jumantiknya tidak terlaksana tetapi kejadian DBD 

menurun dapat terjadi dikarenakan oleh warga 

setempat yang sudah banyak menyadari tentang 

pentingnya kesehatan dan keselamatan keluarganya 

dari bahaya DBD. Hal ini dapat terjadi karena salah 

satu tugas jumantik selain sebagai juru pemantau jentik 

berkala adalah memberikan penyuluhan tentang 

bagaimana cara memberantas jentik nyamuk dan 

menjelaskan bahaya DBD terhadap manusia khususnya 

keluarga. 

 

Penutup 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis 

dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : Distribusi 

frekuensi jumantik dari 66 responden (100%) jumlah 

terbanyak adalah 45  responden (68,2%) yang 

melakukan tugasnya dengan kategori “terlaksana”. 

Distribusi frekuensi kejadian DBD diketahui bahwa 

dari 100,0% kejadian DBD, persentase kejadian DBD 

dengan kategori menurun yaitu sebesar 68,2%, serta 

persentase kejadian DBD dengan kategori meningkat 

yaitu sebesar 31,8%. Terdapat pengaruh antara 

jumantik terhadap kejadian DBD di Wilayah 

Puskesmas Kelurahan Tegal Parang Jakarta Selatan 

Tahun 2013 dengan nilai P value sebesar 0,001. 
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