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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting untuk setiap individu 

masyarakat. Oleh sebab itu perlu adanya perlindungan oleh negara untuk 

mengatasi penyebaran berbagai penyakit menular yang akan berdampak kepada 

kesehatan bangsa dan negara. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia (PERMENKES) Nomor 1501 Tahun 2010 Tentang Jenis Penyakit 

Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan 

terdapat berbagai jenis penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah serta 

kejadian luar biasa (KLB). Sehingga memerlukan penanggulangan yang efektif 

dan efisien agar tidak meluasnya penyebaran penyakit tersebut. Salah satu 

penyakit yang dapat menular dengan cepat adalah penyakit demam berdarah 

dengue (DBD) yang disebarkan melalui gigitan nyamuk. 

Penyakit demam berdarah dengue (DBD) adalah penyakit menular yang 

disebakan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes 

aegypti. Sebagian besar virus itu berada dalam kelenjar liur nyamuk. Pada saat 

nyamuk itu menggigit orang lain, maka setelah alat tusuk nyamuk menemukan 

kapiler darah, sebelum darah orang itu diisap, terlebih dulu dikeluarkan air liur 

dari kelenjar liurnya agar darah yang diisap tidak membeku. Seseorang yang tidak 

mempunyai kekebalan yang cukup terhadap virus dengue, dia akan sakit demam 

ringan atau bahkan sakit berat, yaitu demam tinggi disertai perdarahan, tergantung 

dari tingkat kekebalan tubuh yang dimilikinya. Penyakit ini dapat menyerang 
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semua orang dan dapat mengakibatkan kematian terutama pada anak, serta sering 

menimbulkan kejadian luar biasa atau wabah. Gejala-gejala demam berdarah 

tersebut antara lain adalah mengalami demam dengan suhu tinggi yaitu mencapai 

40 derajat celcius, sakit kepala, menggigil, nyeri dibelakang bola mata, sakit 

pinggang, nyeri pada kaki dan sendi dan adanya ruam kemerahan pada kulit. 

(Soegeng, 2004:12) 

Demam Berdarah Dengue banyak ditemukan di daerah tropis dan sub-

tropis. Data dari seluruh dunia menunjukkan Asia menempati urutan pertama 

dalam jumlah penderita demam berdarah dengue (DBD) setiap tahunnya. 

Sementara itu, terhitung sejak tahun 1968 hingga tahun 2009, World Health 

Organization (WHO) mencatat negara Indonesia sebagai negara dengan kasus 

DBD tertinggi di Asia Tenggara. Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) 

merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang utama di Indonesia. 

Jumlah penderita dan luas daerah penyebarannya semakin bertambah seiring 

dengan meningkatnya mobilitas dan kepadatan penduduk. Di Indonesia, demam 

berdarah dengue (DBD) pertama kali ditemukan di Surabaya pada tahun 1970. Di 

Jakarta, kasus pertama dilaporkan pada tahun 1969. Kemudian penyebaran 

penyakit demam berdarah diluar pulau Jawa dilaporkan pada tahun 1972 di 

Sumatera Barat, Lampung, Riau, Sulawesi Utara dan Bali. Pada tahun 1994 

demam berdarah dengue (DBD) telah menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia. 

Di kutip dari harian Riau Pos, menjelaskan di Provinsi Riau, penyakit 

demam berdarah merupakan penyakit yang memerlukan perhatian yang serius 

karena sering menyebabkan wabah dan kejadian luar biasa (KLB) pada tahun 
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2011 yang hampir tersebar di seluruh Kabupaten dan Kota yang ada. Penetapan 

Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD menjadi berita hangat di Provinsi Riau, di mana 

sampai pada 17 Desember 2011 terdapat 6 Kabupaten/Kota yang berstatus KLB 

DBD yakni Rokan Hilir, Pelalawan, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Kampar 

dan Kota Pekanbaru dengan kasus DBD di Provinsi Riau mencapai 2.170 orang 

dan 51 orang di antaranya meninggal dunia. Penetapan KLB dilakukan Dinas 

Kesehatan Provinsi Riau ditetapkan menurut pengertian KLB dari Permenkes RI 

Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian 

kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah 

dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada 

terjadinya wabah.  

Tabel 1.1Data jumlah kasus DBD di Kota Pekanbaru Dari Tahun 2010-

Oktober 2016 

Tahun Kejadian Jumlah Kasus DBD Keterangan dari 

Tahun Sebelumnya 

2010 204 - 

2011 426 Naik 

2012 157 Turun 

2013 113 Turun 

2014 209 Naik 

2015 502 Naik 

2016 812 (sampai bulan 

Oktober) 

Naik 

    Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru 2016 

Berdasarkan tabel 1.1 jumlah kasus DBD di Kota Pekanbaru pada tahun 

2011 terdapat 426 kasus demam berdarah dengue (DBD), terjadi peningkatan 

dibandingkan dengan tahun 2010 yang berjumlah 204 kasus, dan pada tahun 2012 

terjadi penurunan menjadi 157 kasus dan kembali menurun pada tahun 2013 

dengan 113 kasus. Pada tahun 2014 terjadi peningkatan kembali dengan 209 kasus 
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dan jumlah penderita terus meningkat pada tahun 2015 yaitu 502 kasus. 

Kemudian hingga bulan Oktober 2016 penderita demam berdarah dengue (DBD) 

berjumlah 812 kasus. 

Tabel 1.2 Data Jumlah Kasus DBD di 12 Kecamatan Kota Pekanbaru (Bulan 

Januari-Oktober 2016) 

Kecamatan Jumlah Kasus 

Sukajadi 62 

Senapelan 40 

Pekanbaru Kota 24 

Rumbai Pesisir 71 

Rumbai 67 

Lima Puluh 44 

Sail 25 

Bukit Raya 87 

Marpoyan Damai 109 

Tenayan Raya 52 

Tampan 100 

Payung Sekaki 131 

Jumlah 812 

(Data update per Oktober 2016 Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru) 

Berdasarkan tabel 1.2 jumlah kasus DBD di 12 Kecamatan Kota 

Pekanbaru tidak dipungkiri bahwa kasus demam berdarah dengue DBD di Kota 

Pekanbaru merupakan salah satu penyakit yang paling banyak menyerang 

masyarakat. Tiga dari 12 kecamatan di Kota Pekanbaru masuk wilayah yang 

rentan terjangkit demam berdarah dengue (DBD). Tiga kecamatan tersebut yakni 

Kecamatan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, dan Kecamatan Marpoyan 

Damai. Dari tiga kecamatan tersebut, Kecamatan Payung Sekaki memiliki kasus 

demam berdarah dengue (DBD) terbanyak yaitu 131 kasus per Oktober 2016. 

Peningkatan kasus demam berdarah dengue (DBD) disebakan oleh 

perubahan cuaca yang ekstrim sehingga menjadi lahan basah bagi perkembangan 

nyamuk aedes aegypti. Selain karena cuaca, minimnya fogging yang hanya 
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dilakukan saat ditemukan kasus di rumah warga menjadi penyebab lain dari 

meningkatnya kasus demam berdarah dengue (DBD). Oleh sebab itu untuk 

menekan lajunya penyebaran penyakit demam berdarah dengue (DBD) di 

perlukan pengendalian yang baik agar kasus kasus demam berdarah dengue 

(DBD) dapat berkurang dan tidak lagi terjadi. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia (PERMENKES) Nomor 1501 Tahun 2010 Tentang Jenis 

Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya 

Penanggulangan terdapat tata cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi penyakit 

Demam Berdarah Dengue (DBD). Selain itu diperlukannya kesadaran dari 

masyarakat untuk meningkatkan kebersihan lingkungan dan menerapkan 3M 

yakni mengubur barang bekas, menutup dan menguras tempat penampungan air. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mencoba untuk mengangkat suatu 

penelitian dengan judul “Peran Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Dalam 

Pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBD)“. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana peran Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam pengendalian 

demam berdarah dengue? 

2. Apa saja hambatan dalam pengendalian demam berdarah dengue yang 

dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru? 

1.3 Tujuan Masalah 

1. Untuk mengetahui peran Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam 

pengendalian demam berdarah dengue. 
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2. Untuk mengetahui hambatan dalam pengendalian demam berdarah dengue 

yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

dan memperkaya pengetahuan mengenai peran Dinas Kesahatan Kota 

Pekanbaru dalam pengendalian demam berdarah dengue (DBD. 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pengetahuan serta informasi sebagai masukan atau saran yang 

berarti dalam  pengendalian demam berdarah dengue (DBD). 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan secara garis besar penulisan ini akan dipaparkan 

dalam enam pokok pembahasan (Bab) dari masing-masing bab ini dibagi dalam 

beberapa sub-sub sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan 

Pada bab ini sebagai pendahuluan dimana penulis menguraikan latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan masalah dan manfaat serta diakhiri 

dengan sistematika penulisan; 

Bab II Telaah Pustaka 

Pada bab ini penulis akan mengemukakan berbagai teori yang 

berhubungan dengan penelitian ini, yang dapat mengemukakan suatu hipotesis 

dan variabel penelitian; 

Bab III Metodologi Penelitian 
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Pada bab ini penulis akan mengemukakan tentang lokasi penelitian, jenis 

dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data dan analisa; 

Bab IV Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Pada bab ini penulis menjelaskan kondisi geografis Kota Pekanbaru dan 

Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru; 

Bab V Hasil dan Pembahasan 

Pada bab ini penulis menguraikan tentang bagaimana peran Dinas 

Kesehatan Kota Pekanbaru dalam pengendalian demam berdarah dengue (DBD); 

Bab VI Penutup 

Pada bab ini merupakan bab penutup, dimana pada bab ini berisi 

kesimpulan dan saran yang mungkin berguna bagi instansi. 

 

 

 

 

 

 

 

 


