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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

II.1 Demam Berdarah Dengue (DBD) 
Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2018), Demam 

Berdarah Dengue (DBD) adalah infeksi yang disebabkan oleh virus Dengue yang 

sarana penularannya berasal dari beberapa jenis nyamuk antara lain Aedes 

Aegypti. Di dunia, nyamuk Aedes Aegypti ini merupakan nyamuk yang paling 

cepat berkembang biak (Pusdatin Kemenkes RI, 2018). Penyakit DBD dapat 

menyerang semua golongan umur yang pada awal pandemi sebagian besar yang 

terjangkit adalah anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2010) 

dalam Sukohar (2014) menerangkan bahwa jumlah kasus penderita DBD pada 

beberapa tahun terakhir mengalami kenaikan dimana yang terjangkit selain anak-

anak juga orang dewasa. 

Wijaya dan Sukmono (2017) menyatakan bahwa penyakit DBD adalah jenis 

penyakit menular yang sering menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) di 

Indonesia. World Health Organization (WHO) mengumumkan bahwa pada  tahun 

2004 sampai tahun 2010 Indonesia  merupakan negara yang memiliki peringkat  

kedua tertinggi di dunia dalam hal kasus  DBD (WHO, 2012). Sejalan dengan 

laporan WHO, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung juga menyatakan bahwa 

sampai dengan tahun 2019 IR DBD dibeberapa Kota dan Kabupaten di Provinsi 

Lampung masih cukup tinggi (Dinkes Provinsi Lampung, 2020).   

 

II.2 Faktor Penyebab Kerawanan Demam Berdarah Dengue 
Perkembangan nyamuk Aedes Aegypti sebagai sarana penularan virus 

Dengue dipengaruhi oleh beberapa faktor dan menjadi penyebab rawannya DBD 

yaitu kepadatan penduduk, curah hujan, kelembaban udara, ketinggian topografis 

kawasan, serta sebaran penderita DBD dan tingkat penanganan DBD dengan 

melihat jangkauan Puskesmas terhadap kawasan permukiman. 
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II.2.1 Kepadatan Penduduk  
Menurut Munir dan Budiharto (1990), penduduk  adalah sejumlah orang 

yang menempati suatu habitat geografis dengan tujuan untuk mendapat  

kehidupan  dan  mampu berinteraksi satu sama lain. Seiring berjalannya waktu 

pertumbuhan penduduk pada suatu kawasan kemungkinan akan semakin cepat 

dan tingkat kepadatan menjadi tinggi menyebabkan semakin tingginya tingkat 

kerawanan DBD pada kawasan tersebut (Fadhilah dan Sumunar, 2018).  

Berdasarkan hasil penelitian Apriyandika (2015) dalam Paomey dkk (2019) 

semakin besar jumlah individu (terkait dengan kepadatan penduduk) pada suatu 

wilayah akan memudahkan penyebaran penyakit DBD karena penularan virus 

Dengue akan lebih cepat. Nyamuk Aedes Aegypti memiliki karakteristik senang 

hidup di sekitar manusia khususnya nyamuk betina untuk bisa menghisap darah 

manusia sebagai asupan protein untuk bertelur. Jadi semakin padat penduduk 

diperkirakan akan semakin besar resiko tertular DBD (Fathi dkk, 2005).  

 

II.2.2 Curah Hujan 
Curah hujan adalah jumlah air yang jatuh di permukaan tanah yang datar 

pada waktu tertentu yang diukur dengan satuan milimeter (mm) diatas permukaan 

yang datar, tidak menguap, tidak meresap dan tidak mengalir (Suroso, 2006). Satu 

milimeter (mm) dari curah hujan yaitu air hujan dengan tinggi satu mm yang jatuh 

dan tertampung pada tempat yang datar seluas satu meter persegi dan diasumsikan 

tidak ada air yang menguap, mengalir dan meresap (Mulyono, 2014). Semakin 

tinggi curah hujan, kemungkinan besar akan semakin banyak dan semakin lama 

waktu genangan, sehingga berpengaruh dalam memperbesar kemungkinan 

perkembangan larva nyamuk hingga dewasa menjadi tinggi (Masrizal dan Sari, 

2016). 

 

II.2.3 Kelembaban Udara 
Kelembaban udara adalah banyaknya kandungan uap air di udara yang 

menjadi salah satu unsur dari cuaca dan iklim (Alizkan, 2017). Kelembaban udara 

terdiri dari beberapa jenis yaitu kelembaban udara mutlak, dan relatif. 
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Kelembaban udara relatif akan memperpanjang usia nyamuk sehingga dapat 

menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya penyebaran penyakit DBD karena 

akan memperpanjang usia nyamuk. Pada kelembaban udara yang kurang dari 60% 

akan menimbulkan penguapan air di dalam tubuh nyamuk yang dapat 

menyebabkan berkurangnya cairan tubuh dan akan memperpendek usia nyamuk 

(Juwita dkk, 2020).  

 

II.2.4 Ketinggian Kawasan 

Ketinggian topografis kawasan juga merupakan salah satu faktor yang dapat 

membatasi penyebaran virus nyamuk Aedes Aegypti (Wahyuningsih dkk, 2004). 

WHO (2000) dalam Wahyuningsih  dkk (2004) menerangkan pada dataran tinggi 

lebih dari 500 meter diatas permukaan laut, populasi nyamuk akan rendah. Namun 

pada ketinggian kurang/sama dengan 500 meter di atas permukaan laut 

menunjukkan angka kejadian DBD berada pada tingkat sedang bahkan tinggi 

karena di daerah dataran rendah kepadatan penduduk umumnya jauh lebih tinggi 

yang tentunya menguntungkan nyamuk Aedes Aegypti untuk berkembang biak 

(Wahyuningsih dkk, 2004). 

 

II.2.5 Incidence Rate (IR) DBD 
Dalam dunia kesehatan dikenal adanya pengertian  Incidence Rate (IR) yang 

merupakan angka kesakitan dalam satuan persentase dari jumlah penduduk yang 

memiliki keluhan kesehatan pada suatu wilayah atau daerah tertentu. Seperti telah 

dijelaskan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2016) dalam Suryani 

(2018), tinggi dan rendahnya kasus DBD juga dipengaruhi oleh jumlah dan 

tingkat kepadatan penduduk pada suatu kawasan yang dapat ditunjukkan dengan 

melakukan perhitungan IR pada kawasan tersebut dengan  cara membagi  jumlah  

kasus  baru  pada  waktu  tertentu dengan  jumlah  penduduk  pada  wilayah 

tersebut. Persamaan 1 merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung IR 

terkait dengan perhitungan yang telah dijelaskan di atas (Setiawan dkk, 2013): 

Incidence Rate = ∑                                 
∑                                    

 x K ................................(1) 
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Keterangan: 

K = Konstanta (100%, 1000%, 10000%, 100000% dan seterusnya) 

Badan Pusat Statistik dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (2011) 

menerangkan bahwa IR dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan 

masyarakat secara umum dengan melihat ada atau tidaknya keluhan terkena suatu 

penyakit tertentu sebagai pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu 

masyarakat. Pengetahuan ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

perencanaan di bidang kesehatan supaya semua masyarakat mendapatkan 

pelayanan kesehatan dan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik 

(Badan Pusat Statistik, 2011). 

 

II.2.6 Jangkauan Puskesmas Terhadap Kawasan Permukiman 
Kawasan permukiman berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2011 adalah salah satu kesatuan perumahan yang harus memiliki 

sistem penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, pencegahan dan 

peningkatan kualitas, pemeliharaan dan perbaikan, serta adanya masyarakat. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 

2019, Pusat Kesehatan Masyarakat  (Puskesmas) merupakan  fasilitas  pelayanan  

kesehatan  yang  menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat  tingkat  pertama 

dan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif. Jangkauan pelayanan 

Puskesmas dalam penanganan penyakit yaitu sejauh satu sampai tiga kilometer 

karena merupakan jarak terdekat yang dapat dijangkau oleh masyarakat di 

kawasan permukiman (Mahanani dan Rahardjo, 2014). 

 

II.3 Analytical Hierarchy Process (AHP) 

Salah satu upaya pencegahan dan penanganan dari tingginya IR DBD 

adalah dengan mengetahui tingkat kerawanan terhadap DBD berdasarkan faktor-

faktor penyebabnya. Untuk setiap faktor perlu dilakukan scoring dan pembobotan 

agar diperoleh urutan prioritas berdasarkan tingkat kepentingan faktor yang paling 

berpengaruh terhadap penyebab penyakit DBD. Scoring dan pembobotan pada 
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penelitian TA ini dilakukan dengan memanfaatkan salah satu metode 

pengambilan keputusan yaitu AHP. AHP mampu menguraikan masalah multi 

faktor bersifat kualitatif menjadi suatu hierarki yang sifatnya kuantitatif. Hierarki 

diurai menjadi beberapa tingkatan yaitu tingkat pertama  adalah  tujuan, tingkatan 

kedua faktor, lalu tingkatan ketiga sub faktor yang terstruktur dan sistematis  

(Saaty, 2001).   

Metode AHP lebih sering dipakai daripada dalam pemecahan masalah 

karena strukturnya hierarkis. Selain itu metode AHP juga memperhitungkan 

validitas hingga batas toleransi ketidak konsistenan dari berbagai faktor yang 

diambil oleh pengambil keputusan (Mahanani dan Rahardjo, 2014). Tabel II.1 

menunjukkan nilai tingkat kepentingan atau prioritas untuk setiap parameter.  

         Tabel II.1 Tingkat Kepentingan Metode AHP (Arsyri, 2020) 

Nilai Keterangan 

1 Sama penting 
2 Sama hingga cukup penting 
3 Cukup penting 
4 Cukup penting hingga tinggi kepentingannya 
5 Tinggi kepentingannya 
6 Tinggi kepentingannya hingga sangat tinggi 
7 Sangat tinggi kepentingannya 

8 Kepentingannya sangat tinggi hingga amat sangat 
tinggi 

9 Kepentingannya amat sangat tinggi 
 

Menurut Kusrini (2007), terdapat tahapan–tahapan dalam metode AHP yaitu: 

a. menentukan solusi yang diinginkan dari suatu masalah, kemudian 

dilakukan penyusunan  hierarki  dari  permasalahan  tersebut dengan  

menentukan  tujuan  secara keseluruhan. 

b. menentukan prioritas faktor yaitu membuat perbandingan pasangan sesuai 

dengan faktor yang diberikan. Matriks perbandingan berpasangan 

(Pairwise) ini diisi menggunakan bilangan kepentingan dari  satu  faktor 

dengan faktor lainnya. 
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c. melakukan pertimbangan terhadap perbandingan berpasangan tersebut 

sehingga memperoleh  keseluruhan tingkat kepentingan faktor. 

d. menghitung konsistensi indeks (CI) menggunakan rumus pada persamaan 

2: 

 
CI = ( λmax –n ) / n..............................................................................( 2) 

 
Keterangan: n = banyaknya faktor. 
 

e. menghitung rasio konsistensi (CR) menggunakan rumus persamaan 3: 

CR = CI/RI.............................................................................................(3) 

 
Keterangan :  

CR = Consistency Ratio  

CI = Consistency Index  

RI = Random Index  

 
f. melakukan pemeriksaan hierarki. Apabila nilai CR lebih dari 0,1 maka 

dilakukan prioritas kepentingan kembali. Namun jika CR kurang/sama 

dengan 0,1, maka hasil perhitungan dinyatakan konsisten. Lihat  Tabel II.2 

yang merupakan Random Index (RI).   

Tabel II.2 Random Index (RI) (Kusrini, 2007) 

Banyaknya Faktor (N) RI 
1 0,00 
2 0,00 
3 0,58 
4 0,90 
5 1,12 
6 1.24 
7 1.32 
8 1,41 
9 1,45 
10 1,49 
11 1,51 
12 1,48 
13 1,56 
14 1,57 
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II.4 Sistem Informasi Geografis (SIG)  

Bencana non-alam, salah satunya penyakit DBD dapat dianalisis dengan 

memanfaatkan teknologi SIG yang mampu menganalisis data secara spasial. Hasil 

analisis yang diperoleh dapat divisualisasikan menjadi informasi geospasial untuk  

mengetahui sebaran tingkat kerawanan yang terjadi.  

Menurut Affan (2014) SIG merupakan sistem informasi yang mengelola 

data yang berbasiskan  spasial  atau keruangan.  Selain itu SIG merupakan suatu 

sistem informasi yang dapat menggabungkan antara data visual dengan tekstual 

yang terhubung satu sama lain secara geografis melalui sistem georeference 

(Nirwansyah, 2017). Hasil dari SIG dapat  dijadikan sebagai salah satu acuan 

terutama dalam permasalahan yang berhubungan dengan spasial  (Aronoff, 1989).  

Adapun menurut Nirwansyah (2017), beberapa komponen suatu SIG adalah: 

a. Computer System and Software adalah sistem komputer dan perangkat 

lunak yang digunakan untuk melakukan pengolahan data.  

b. Spatial Data adalah data spasial yang akan diolah. 

c. Data Management and Analysis Procedure merupakan manajemen data 

dan analisa prosedur oleh Database Management System. 

d. People adalah sumber daya manusia yang mengoperasikan SIG. 

Selain itu terdapat tipe data dalam SIG yang setiap tipenya memiliki kelebihan 

dan kekurangan berdasarkan dengan tujuan penggunaan data, data yang akan 

diperoleh, ketelitian hasil, serta dalam proses analisis. Terdapat dua format data 

dalam SIG, yaitu format vektor dan format raster.  Data vektor memiliki grafik 

primitif terdiri dari: 

1. Titik (point), merupakan tampilan grafis yang tidak mempunyai  

dimensi  tetapi  berbentuk simbol pada peta. Contoh: Puskesmas. 

2. Garis (Line) merupakan bentuk linear yang menghubungkan dua atau 

lebih titik dan menampilkan objek dalam satu dimensi. Contoh: batas 

administrasi kecamatan. 

3. Area (Polygon) merupakan tampilan objek dalam dua dimensi. 

Contoh: kebun, sawah.  
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Data raster adalah data yang dihasilkan dari proses pencitraan objek 

geografis  yang direpresentasikan  ke dalam struktur piksel (pixel-picture 

element). Data raster mempunyai resolusi yang bergantung terhadap ukuran 

piksel-nya. Setiap objek di permukaan bumi akan terekam menjadi satu atau lebih 

piksel. 

 

II.5 Overlay 
Dalam SIG, untuk melakukan analisis spasial terdapat beberapa proses yang 

dapat digunakan salah satunya adalah proses overlay. Proses overlay atau 

tumpang susun adalah proses menggabungkan data secara fisik menggunakan 

lebih dari satu layer data spasial dari wilayah yang sama namun berbeda kelas 

(Guntara, 2013). Adapun beberapa tool yang dapat digunakan pada overlay  

berupa (Bappeda Provinsi NTB, 2013):  

a) Erase adalah proses penghapusan sebagian dari layer dengan 

menggunakan layer lain sebagai pembatas wilayah yang dihapus. Proses 

ini dapat dilihat pada Gambar II.1. 

 

Gambar II.1 Proses Erase (Bappeda Provinsi NTB, 2013) 

 
b) Intersect adalah proses yang akan menghasilkan sebuah  feature  baru  

berdasarkan penggabungan dua feature/data dan memuat polygon dari  

kedua  feature yang saling beririsan yang selanjutnya akan ikut di dalam 

polygon hasil. Proses ini dapat dilihat pada Gambar II.2. 
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Gambar II.2 Proses Intersect (Bappeda Provinsi NTB, 2013) 

 

c) Union adalah proses menggabungkan minimal dua layer. Penggabungan  

data  ini  akan  menghasilkan  sebuah  feature baru berikut atribut yang 

berada di dalamnya. Proses ini dapat dilihat pada Gambar II.3. 

               

Gambar II.3 Proses Union (Bappeda Provinsi NTB, 2013) 

 
d) Identity adalah menggabungkan dua feature. Penggabungan ini memiliki 

sedikit kesamaan dengan tool intersect, namun pada tool identity tetap 

menjaga keseluruhan bagian dari feature input sedangkan tool intersect 

hanya.menjaga bagian feature yang overlap saja. Proses ini dapat dilihat 

pada Gambar II.4. 
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Gambar II.4 Proses Identity (Bappeda Provinsi NTB, 2013) 

 

e) Spatial Joint adalah penggabungan dua tabel atau lebih dengan 

menggunakan korelasi spasial dari masing-masing tabel. 

f) Symmetrical Deference adalah tool untuk menciptakan feature baru dari 

bagian feature yang tidak overlap. Proses ini dapat dilihat pada Gambar 

II.5. 

 

Gambar II.5 Proses Symmetrical Deference (Bappeda Provinsi NTB, 2013) 

 

 

 

 

 


