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Abstract 

Mosquito eradication Aedes aegyptieffective and efisisen are generally conducted through 3M 

Plus, which is one method of controlling cases of Dengue Hemorrhagic Fever (DHF). Based on 

data from Bukittinggi City Health Department in 2016 found 106 cases of dengue, IR 84.99 / 

100,000 population, and there were 2 deaths with CFR of 1.8%, purpose of this study to determine 

the determinant in the Aedes eegypti Mosquito Nest Eradication in Village Guguak Bulek City of 

Bukittinggi. 

This type of research is descriptive analytical approach cross sectional study with a population of 

1,703 inhabitants, a sample size of 95 respondents. This research was conducted in the village 

Guguak Bulek Bukittinggi 2018. The data collected in this study were analyzed using univariate 

and bivariate using chi-square statistical test and the determination of the Odds Ratio (OR). 

Univariate analyzes the results obtained mosquito eradication activities Aedes aegyptinot good 

(68.4%) of respondents, low knowledge (61.1%) of respondents, negative attitude (55.8%) of 

respondents and a role for less active (71.6%) of respondents. The results of the bivariate analysis 

are 
factors

 related to the implementation of the PSN that knowledge with p value = 0.001 and OR = 

4.5, the attitude with p value = 0.01 with OR = 3.1, and factors not related, the role of the officer 

with p value = 0.1. 

The final conclusion is that knowledge, and attitudes is determinant in the implementation of the 

Aedes aegypti mosquito eradication. 
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PENDAHULUAN 

Undang-undang nomor 36 tahun 2009 disebutkan bahwa kesehatan lingkungan 

meliputi penyehatan air dan udara, pengamanan limbah padat, limbah cair,limbah gas, 

radiasi dan kebisingan, pengendalian vektor penyakit dan penyehatan atau pengamanan 

lainnya. Dari undang-undang tersebut dapat disimbulkan bahwa pengendalian vektor 

penyakit merupakan salah satu unsur yang harus di perhatikan dalam mewujudkan 

kesehatan lingkungan.Salah satu vektor yang menjadi masalah penting di Indonesia adalah 

nyamuk Aedes aegypti yang merupakan vektor penularan penyakit Demam Berdarah 

Dengue (DBD) atau yang disebut juga dengan Dengue Haemorragic fever (DHF). 

  Hasil penelitian Supriyanto H. Dkk (2011) menunjukan bahwa terdapat hubungan 

signifikan pengetahuan,  sikap,  dan  praktik  keluarga  tentang  PSN dengan kejadian 

DBD.  Menurut penelitian Shanti NMN, dkk (2012) menunjukan ada pengaruh 

pengetahuan, dan sikap masyarakat tentang penyakit DBD terhadap aktivitas 

pemberantasan sarang nyamuk di Desa Dalung Kuta Utara.  Penyakit DBD pertama kali 

dilaporkan di Indonesia pada tahun 1968 di Surabaya dengan jumlah penderita 58 orang 

dengan kematian 24 orang (41,3%). Di Indonesia pada tahun 2015 jumlah penderita DBD 

yang dilaporkan sebanyak 129.650 kasus dengan jumlah kematian sebanyak 1.071 orang 

(IR/Angka kesakitan = 50,75 per 100.000 penduduk dan CFR serta kematian = 0,83%). 

Dibandingkan tahun 2014 dengan kasus sebanyak 100.347 serta IR/Angka Kesakitan = 

39,80/100.000 penduduk terjadi peningkatan kasus pada tahun 2015. Gambar anangka 
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kesakitan DBD menurut provinsi pada tahun 2015 dari 21 provinsi yang tertinggi yaitu 

Bali sebesar 257,75, Kalimantan Timur sebesar 188,46 dan Kalimantan Utara sebesar 

112,00 per 1000.000 penduduk. Angka kesakitan DBD Sematera Barat berada pada angka 

73,24 per 100.000 penduduk berada pada posisi ke 28 dari seluruh provinsi di Indonesia  .  

(Profil Kesehatan Indonesia, 2015)  

Data Angka Bebas Jentik 2015 menunjukan (ABJ) 88,5%. Pada tahun yang 

kesehatan Kemenkes melakukan penghitungan ABJ  di tiga Kelurahan di Kota Bukittinggi 

dan mendapatkan hasil jauh dari hitungan ABJ yang dilakukan oleh jumantik di lapangan 

yaitu pada Kelurahan Sapiran 57%, Kelurahan Tarok Dipo 70% dan Kelurahan Guguk 

Bulek sebesr 56%.Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius guna menekan angka 

kesakitan dan angka kematian akibat DBD. (DKK BKT 2016). 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan desain cross sectional. 

Variabel dalam penelitian ini meliputi variabel independen yaitu pengetahuan, sikap dan 

peran petugas sedangkan variabel dependen yaitu pemberantasan sarang nyamuk Aedes 

aegypti. Cara pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dan cheklist serta 

melakukan analisis data univariat untuk melihat distribusi frekuensi dalam bentuk 

persentase masing-masing variabel dan analisis bivariat untuk mengetahui hubungan antara 

variabel independen (pengetahuan,sikap dan peran petugas) dengan variabel dependen 

(pemberantasan sarang nyamuk) dengan menggunakan uji chi square dengan derajat 

kepercayaan (CI) 95%.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini membahas determinan dalam pelaksanaan kegiatan pemberantasan 

sarang nyamuk Aedes aegypti di Kelurahan Guguak Bulek Kota Bukittinggi. 

Analisis Univariat 

Analisis univariat dilakukan untuk melihat gambaran variabel dependen yaitu 

kegiatan pemberantasan sarang nyamuk dan variabel Independen yaitu pengetahuan, sikap 

dan peran petugas. 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi variabel devenden dan variabel  indevenden 

 

Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan lebih dari separoh 65 (68,4%) responden 

melakukan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk yang tidak baik di Kelurahan Guguak 

Bulek, Pemberantasan sarang nyamuk merupakan upaya pencegahan dilaksanakan .  

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rudi (2010) di Desa Galung Kecamatan 

Kuta Utara bahwa tindakan responden dalam PSN Aedes aegypti kurang baik yaitu 

sebanyak 45 responden (51,2%). Tindakan yang kurang pada umumnya dikarenakan 

responden masih belum sadar akan pentingnya pemberantasan sarang nyamuk, sebagian 

responden menganggap penaburan bubuk abate tidak penting dilakukan karena air yang di 

No Variabel f % 

1 Kegiatan PSN; - Tidak baik 
 

- Baik
 

65 

30 

68,4 

31,6 

2 Pengetahuan;   -  Rendah 

- Tinggi 

58 

37 

61,1 

38,9 

3 Sikap;   - Negatif 

- Positif 

53 

42 

55,8 

44,2 

4 Peran Petugas; - Kurang aktif 

- Aktif 

68 

27 

71,6 

28,4  
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pakai sudah dalam keadaan bersih, dan masih banyak responden yang tidak menutup 

penampungan air yang berada diluar rumah, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa 

masih banyak responden yang belum melakukan tindakan yang penting seperti mengubur 

barang bekas, menutup tempat penampungan air, menguras bak mandi dan masih banyak 

responden yang tidak mau menabur bubuk abate di dalam air karena sebagian dari 

responden beranggapan kalau air yang digunakannya sudah bersih, dan responden juga 

takut karena bubuk abate termasuk bahan kimia, jadi masyarakat takut jika nanti air yang 

mereka gunakan untuk mandi atau kumur-kumur masuk ke dalam tubuh dan akan 

menimbulkan penyakit tertentu. 

Pengetahuan  

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan sebanyak 58 (61,1%) responden 

mempunyai pengetahuan yang rendah dalam melakukan kegiatan pemberantasan sarang 

nyamuk Aedes aegypti. Pengetahuan responden paling rendah terlihat pada pengetahuan 

mengenai pemberantasan sarang nyamuk Aedes aegypti secara umum sebagian besar 

responden beranggapan bahwa kegiatan PSN hanya melakukan 3M saja. Hasil penelitian 

ini masih ada responden yang lulusan SMP (12,6%) dan tidak tamat SD (1,1%) hal ini 

akan mempengaruhi pengetahuan responden khususnya tentang PSN Aedes Aegypti. 

Secara tidak langsung akan berdampak terhadap pemahaman dalam menerima dan 

menyikapi informasi yang diberikan baik melalui informasi melalui media masa, melalui 

media cetak, atau elektronik.  Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh   

Hasyim DM. (2013) bahwa tingkat pengetahuan responden yang baik terhadap 

Pemberantasan Sarang Nyamuk Demam Berdarah Dengue terdapat sebanyak 55%.  Dapat 

disimpulkan bahwa pengetahuan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan baik secara formal 

maupun informal. Akan tetapi pada hasil penelitian ini responden yang pendidikannya 

tinggi masih ada yang berpengetahuan rendah tentang PSN. Kemuadia faktor lingkungan 

sangat mempengaruhi pengetahuan klien dalam memperoleh informasi-informasi seperti 

dengan jauhnya tempat tinggal responden dengan sarana atau pelayanan kesehatan,  

sehingga informasi sulit didapatkan dan tidak akurat. 

Sikap responden  

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa dari 95 responden didapatkan lebih 

dari separo responden (55,8%) memiliki sikap negatif terhadap pemberantasan sarang 

nyamuk.  

Hal ini cukup realistis untuk menunjang mengapa kebanyakan responden memiliki 

sikap positif terhadap kejadian pemberantasan sarang nyamuk karena diharapkan dengan 

tingkat pendidikan yang semakin tinggi pengetahuan akan semakin baik. Pengaruh emosi 

masing masing, pengaruh orang yang dianggap penting dan pengalaman pribadi bisa 

menjadi faktor yang menyebabkan banyak responden dengan sikap negatif, serta tidak 

adanya keinginan untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk Aedes aegypti. Di 

samping itu masih banyak responden yang menjawab enggan membersihkan bak mandi 

satu kali dalam seminggu dengan alasan bak mandi yang mereka gunakan belum terlalu 

kotor atau berlumut sehingga menyebabkan responden tidak melaksanakan pengurasan bak 

mandi dalam seminggu. Sikap negatif dapat dilihat dari sikap responden yang menyatakan 

kurang setuju dengan tindakan kegiatan promosi kesehatan seperti penaburan bubuk abate.  

Peran  
Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa sebagian besar responden menyatakan 

peran petugas tidak aktif dalam kegiatan pemberantasan sarang nyamuk yaitu sebanyak 68 

(71,6%) responden mengganggap peran petugas aktif sebanyak 27 (28,4%) Peran petugas 

kesehatan adalah suatu kegiatan yang diharapkan dari seorang petugas kesehatan yang 

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk meningkatkan derajat 

kesehatan masyarkat 
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Peran petugas kesehatan tidak baik dalam kegiatan pemberantasan sarang nyamuk 

Aedes aegypti disebabkan petugas kesehatan kurang menjalankan tugasnya dalam kegiatan 

PSN Aedes aegypti, seperti kurang mengadakan monitoring evaluasi ke masyarakat, 

kurangnya promosi atau penyuluhan kesehatan tentang bahaya demam berdarah dan 

kurangnya petugas kesehatan untuk mengajak masyarakat melakukan kegiatan 3M plus. 

Berdsarakan jawaban responden terdapat sebagian besar menjawab bahwa petugas 

kesehatan tidak melakukan penyuluhan kesehatan sebulan sekali, sehingga menyebabkan 

banyaknya responden yang tidak mengetahui apa saja kegiatan tentang pemberantasan 

sarang nyamuk karena petugas kesehatannya kurang aktif dalam melaksanakan kegitaan 

penyuluhan ke masyarakat 

Analisis Bivariat 

Analisis bivariat pada penelitian ini digunakan untuk melihat hubungan  

pengetahuan, sikap dan peran petugas dengan kegiatan dalam penelitian ini sebagai 

determinan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) di Kelurahan Guguak Bulek Kota 

Bukittinggi. 

Tabel 2. Analisis Bivariat 

 

No 

 

Variabel 

Kegiatan PSN  

PValue 

 

OR (CI 95%) Tidak baik Baik Jumlah 

n % n % n % 

1 Pengetahuan  

- Rendah 

- Tinggi  

 

47 

18 

 

81 

48,6 

 

11 

19 

 

19 

51,4 

 

58 

37 

 

61,1 

38,9 

 

0,001 

 

4,5 

(1,79-11,3) 

2 Sikap   

- Negatif  

- Positif 

 

42 

23 

 

64,6 

54,8  

 

11 

19  

 

35,5 

45,2 

 

53 

42 

 

55,8 

44,2 

 

0,01 

 

3,1 

(1,282-7,757) 

3 Peran petugas 

- Kurang aktif 

- Aktif  

 

50 

15 

 

52,6 

15,8  

 

18 

12 

 

18,9 

12,6 

 

68 

26 

 

71,6 

27,4  

 

0,1  

 

2,2 

(0,876-5,63) 

 

Pengetahuan dengan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk Aedes Aegypti  

Hasil analisis statistik diperoleh p value = 0,001 sehingga dapat dijelaskan bahwa 

ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan kegiatan pemberantasan sarang 

nyamuk Aedes aegypti di Kelurahan Guguak Bulek Kota Bukittinggi, dengan nilai OR = 

4,5 artinya responden yang mempunyai pengetahuan rendah memiliki kecenderungan atau 

berpeluang sebesar 4,5 kali tidak baik dalam melaksanakan PSN di bandingkan responden 

yang berpengetahuan tinggi. Menurut Notoatmodjo (2007), pengetahuan merupakan hasil 

dari tahu dan ini terjadi setelah seseorang atau individu melakukan penginderaan terhadap 

suatu obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui pancaindera manusia, yakni indera 

penglihatan, penginderaan penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia 

diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan dan kognitif domain yang sangat penting 

dalam membuat tindakan seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan antara 

lain faktor kepercayaan, nilai, sikap, usia (semakin bertambah usia maka tingkat 

perkembangan akan berkembang sesuai dengan pengetahuan yang pernah didapatkan dan 

juga dari pengalaman sendiri). Tingkat pengetahuan tentang program pemeberantasan 

sarang nyamuk Aedes aegypti dengan tingkat pendidikan, artinya masyarakat dengan 

tingkat pendidikan menengah dan tinggi kemungkinan pengetahuannya tentang 

pemeberantasan sarang nyamuk Aedes aegypti juga semakin baik dibandingkan 

masyarakat yang berpendidikan rendah, tetapi responden yang berpengetahuan tinggi 

melakukan pemberantasan sarang nyamuk Aedes aegypti dengan baik mempunyai 

pendidikan tinggi serta kepatuhan terhadap anjuran petugas kesehatandalam pelaksanaan 
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pemberantasan sarang nyamuk Aedes aegypti. Hal ini menunjukkan bahwa dengan 

pengetahuan yang rendah maka responden akan kurang baik dalam mempraktekan 

tindakan pemberantasan sarang nyamuk Aedes aegypti, sedangkan responden yang 

berpengetahuan tinggi tidak baik dalam melaksakan pemberantasan sarang nyamuk Aedes 

aegypti dikarenakan para responden tersebut mempunyai sikap acuh terhadap 

pemberantasan sarang nyamuk Aedes aegypti, banyak dari responden yang berpengetahuan 

tinggi tidak mau dilakukan pemeriksaan jentik berkala terhadap rumahnya. Demikian juga 

dengan tingkat pendidikan masyarakat umumnya adalah yang berpendidikan rendah (SD 

dan SLTP), hal ini menunjukkan masyarakat yang berpendidikan rendah kurang 

memahami tentang pemeberantasan sarang nyamuk Aedes aegypti sehingga menyebabkan 

adanya larva di pemukimannya. Semakin rendahnya pengetahuan responden semakain 

kurang baik tindakan pemberantasan sarang nyamuk Aedes aegypti seperti diketahui bahwa 

pengetahuan merupakan salah satu faktor yang penting untuk terbentuknya tindakan atau 

perilaku seseorang. Pengetahuan merupakan salah satu determinan dalam pelaksanaan PSN 

Aedes aegypti. 

Sikap dengan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk Aedes aegypti  

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh p value = 0,015, artinya terdapat hubungan 

yang signifikan antara sikap dengan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk Aedes aegypti 

di Kelurahan Guguak Bulek Kota Bukittingi, dengan nilai OR = 3,154 artinya responden 

yang mempunyai sikap negatif mempunyai kecenderungan atau berpeluang sebesar 3,154 

kali tidak baik bandingkan dengan responden yang bersikap positif dalam melaksanakan 

pemberantasan sarang nyamuk Aedes aegypti. Partisipasi masyarakat dalam bidang 

kesehatan adalah keadaan dimana individu, keluarga, maupun masyarakat umum ikut 

bertanggung jawab terhadap kesehatan diri, keluarga maupun kesehatan masyarakat dan 

lingkungannya. Adanya responden yang bersikap positif tapi kegiatan pemberantasan 

sarang nyamuk Aedes aegypti tidak baik disebabkan faktor lingkungan sekitar yang tidak 

peduli dengan pemberantasan sarang nyamuk Aedes aegypti. dapat disebabkan kurangnya 

motivasi untuk mendorong individu tersebut berusaha memberantas sarang nyamuk Aedes 

Aegypti.  

 Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nur Aisyah (2012) di Kelurahan Kasi Kasi 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan signifikan antara sikap dengan 

keberadaan jentik. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

Gafur A. (2015) di Kelurahan Batua Kota Makasar tahun 2015 diperoleh p value = 0,1 

artinya tidak ada hubungan antara sikap responden dengan pemberantasan sarang nyamuk. 

Tingginya sikap terhadap pemberantasan sarang nyamuk disebabkan karena motivasi dari 

petugas kesehatan, ketersediaan informasi tentang pemberantasan sarang nyamuk dan 

setiap tahun kasus demam berdarah selalu ada walaupun hasil penelitian pengetahuan 

responden kurang baik. Salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan sikap seseorang 

adalah komponen kognitif yang berisi kepercayaan seseorang mengenai obyek sikap. 

Responden yang mempunyai sikap positif dan baik dalam pelaksanaan kegiatan 

pemberantasan sarang nyamuk Aedes aegypti,   bisa disebabkan karena responden tersebut 

mempunyai pengetahuan yang luas, motivasi serta responden tersebut menyadari kegiatan 

pemberantasan sarang nyamuk Aedes aegypti sangat bermanfaat dilakukan agar tidak ada 

keluarga terkena gigitan nyamuk Aedes aegypti dan terkena kasus DBD. Sedangkan 

responden yang bersikap negatif dan tidak baikk dalam pelaksanaan kegiatan PSN Aedes 

Aegypti, Faktor yang berhubungan dengan kejadian DBD antara lain faktor presdiposisi 

yang terdiri dari motivasi, adaptasi dan dukungan keluarga. Kebiasaan yang terbentuk akan 

membuat kondisi yang nyaman dan sehat baik berupa kebiasaan yang selalu membersihkan 

tempat sampah yang berisi genangan air dan membersihkan got yang ada di lingkungan 
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sekitar. Dapat disimpulkan bahwa sikap merupakan determinan yang menentukan 

kenerhasilan pelaksanaan PSN Aedes aegypti. 

Peran petugas dengan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk Aedes aegypti 

Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan p value = 0,1 artinya tidak ada hubungan 

antara peran petugas dengan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk Aedes aegypti di 

Kelurahan Guguak Bulek Kota Bukittinggi Tahun 2018. Peran petugas yang tidak aktif 

masih banyak responden yang baik dalam melaksanakan kegiatan pemberantasan sarang 

nyamuk, hal ini dikarenakan adanya motivasi, sikap dan pengetahuan responden yang 

membuat mereka baik dalam melakukan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk Aeades 

aegypti karena sebagian dari responden takut akan bahaya yang akan disebabkan oleh 

nyamuk Aedes aegypti seperti demam berdarah dengue. Dalam penelitian ini tidak 

menunjukan adanya hubungan yang signifikan antara peran petugas dengan kegiatan 

pemberantasan sarang nyamuk, hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal; mungkin saja 

data atau informasi yang didapatkan tidak menggambarkan bagaimana seharusnya peran 

seorang petugas kesehatan. Namun tanpa peran petugas pelaksanaan PSN tidak akan 

berjalan dengan baik, dan apabila nyamuk ternyata keberadaannya tinggi maka resiko 

DBD akan selalu ada. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rachman Rosidi (2013) di Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Majalengka menunjukan 

tidak ada hubungan yang bermakna antara peran petugas dengan kegiatan pemberantasan 

sarang nyamuk dengan p value = 0,068. Tidak terdapatnya hubunga Peran petugas 

kesehatan dengan pelaksanaan PSN kemungkinan dapat  disebabkan karena petugas 

kesehatan kurang menjalankan tugasnya dalam kegiatan PSN Aedes aegypti, seperti kurang 

mengadakan monitoring evaluasi ke masyarakat, kurangnya promosi atau penyuluhan 

kesehatan tentang bahaya Demam berdarah dan kurangnya petugas kesehatan untuk 

mengajak masyarakat melakukan kegiatan 3M plus. Disisi lain tidak terdapat hubungan ini 

dapat disebabkan bahwa responden yang menganggap kedatangan petugas kesehatan 

mengganggu kegiatan masyarakat sehingga ketika petugas datang ke rumah responden 

untuk dilakukan pemeriksaan jentik berkala banyak yang tidak mau rumahnya diperiksa. 

Dapat disimpulkan dari hasil analisis menunjukan bahwa peran tugas bukan termasuk 

determinan  

  

KESIMPULAN DAN SAAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

Bahwa sebagian responden (68,4%) melakukan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk 

tidak baik, sebagian responden (61,1%) mempunyai pengetahuan rendah tentang kegiatan 

pemberantasan sarang naymuk, Sebagian responden (55,8%) memiliki sikap negatif 

tentang kegiatan pemberantasan sarang nyamuk, dan sebagian responden (71,6%) 

menyatakan peran petugas kurang aktif dalam kegiatan pemberantasan sarang nyamuk. 

Sebagai determinan dalam pelaksanaan program PSN  adalah  pengetahuan (p value = 

0,001 : OR = 4,5), dan sikap  responden dengan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk ( 

p value = 0,01 : OR = 3,1), sementara peran petugas  dari hasil analisis penelitian (p value 

= 0,1), artinya  tidak merupakan determinan dalam pelaksanaan PSN. Agar pelaksanaan 

PSN dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu 

memperhatikan determinan dalam pelaksanaan PSN ini meliputi pengetahuan dan sikap 

masyarakat tentang PSN. Untuk itu perlu peningkatan pengetahuan dan sikap, sehingga 

pelaksanaan PSN ini menjadi budaya bagi masyarakat. 
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