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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Dengue merupakan penyakit akibat infeksi virus dengue, yang termasuk dalam 

famili Flaviviridae. Virus tersebut ditularkan oleh nyamuk betina terutama spesies 

Aedes aegypti. Penyakit akibat virus dengue dapat menghasilkan gejala klinis yang 

ringan hingga parah. Bentuk parah penyakit ini dikenal sebagai Dengue 

Haemorrhagic Fever (DHF) atau Demam Berdarah Dengue (DBD). 

World Health Organization (WHO) melaporkan bahwa kejadian penyakit ini 

menyebar dengan cepat di berbagai belahan dunia pada beberapa tahun terakhir. 

Jumlah kejadian penyakit ini di seluruh dunia diperkirakan hingga mencapai 50 juta 

kasus per tahun, dengan daerah terbanyak di antaranya adalah Asia Tenggara. 

Berbagai faktor seperti hujan, suhu, dan urbanisasi yang tidak terencana dapat 

mendukung penyebaran penyakit ini (WHO, 2015). 

Endemisitas penyakit ini di Indonesia termasuk kategori A, yang dinilai sebagai 

masalah kesehatan utama (WHO 2015). DBD telah menjadi masalah kesehatan di 

Indonesia selama 45 tahun terakhir dan telah menyebar di 34 provinsi dan di 436 

kabupaten/kota dari 497 kabupaten/kota (88%). Pada tahun 2014, sampai 

pertengahan bulan Desember tercatat penderita DBD di Indonesia sebanyak 71.668 

orang, dan 641 diantaranya meninggal dunia. Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta 

selalu menempati 5 provinsi tertinggi dengan angka kematian terbanyak sejak 

tahun 2009 (Depkes RI, 2013). 

 

 

Berbagai upaya telah dilakukan dalam hal pencegahan dan penanggulangan 

penyakit, namun tetap tidak didapatkan hasil yang optimal. Hal ini dapat 

dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam penanggulangan 
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penyakit DBD baik di rumah, sekolah maupun di tempat-tempat umum. Rendahnya 

partisipasi masyarakat dalam penanggulangan penyakit DBD diantaranya dapat 

disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat yang tentunya berpengaruh 

terhadap upaya untuk mengurangi angka kejadian DBD. Sebagaimana bahwa 

segala tindakan seseorang amat dipengaruhi oleh pengetahuan yang baik (Nasir, Al 

Richa, 2014). 

Menurut sudut pandang Islam, menuntut ilmu adalah kewajiban setiap Muslim. 

Menuntut ilmu juga merupakan pekerjaan mulia yang pahalanya sangat besar di 

sisi Allah SWT. Ada pula keutamaan ilmu dan orang-orang yang menuntut ilmu 

sudah jelas sebagaimana yang telah disebutkan baik dalam Al-qur’an, maupun Al-

hadits. Kajian ilmu mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam bidang 

kesehatan. Ajaran Islam telah menganjurkan kepada penganutnya agar hidup sehat 

baik jasmaniah maupun rohaniah. Untuk itu umat Islam sudah seharusnnya 

melakukan berbagai usaha untuk mencegah agar tidak terjadinya suatu penyakit 

dengan menjaga kebersihan diri maupun lingkungan.  

Berdasarkan paparan di atas, penulis akan membahas permasalahan tersebut 

dengan judul “PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG TEMPAT 

PERINDUKAN NYAMUK PENULAR DEMAM BERDARAH DENGUE DI 

KELURAHAN SUMUR BATU JAKARTA PUSAT SERTA TINJAUANNYA 

MENURUT ISLAM”. 

 

 

 

 

 

 

1.2. Pertanyaan Penelitian 

Bagaimana gambaran pengetahuan masyarakat mengenai tempat perindukan 

nyamuk penular DBD? 
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1.3. Perumusan Masalah 

Dapat diketahui bahwa DBD adalah masalah kesehatan yang serius di DKI Jakarta. 

Salah satu upaya untuk mengurangi angka kejadian penyakit ini dengan cara 

mengetahui tempat perindukan nyamuk Aedes aegypti. Partisipasi masyarakat akan 

lebih baik apabila ditunjang dengan pengetahuan masyarakat tentang tempat 

perindukan nyamuk itu sendiri. Oleh karena itu, pengetahuan masyarakat mengenai 

tempat perindukan nyamuk Aedes aegypti menjadi hal yang sangat penting untuk 

diperhatikan. 

 

1.4.Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui bagaimana gambaran pengetahuan masyarakat mengenai 

tempat perindukan nyamuk penular DBD di Kelurahan Sumur Batu, Jakarta Pusat. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Masyarakat Kelurahan Sumur Batu 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat 

mengenai pentingnya tempat perindukan nyamuk penular DBD. 

1.5.2. Peneliti 

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang DBD. 

1.5.3. Peneliti lain  

Dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 


