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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 Malaria merupakan penyakit endemis di beberapa negara tropis di dunia. 

Menurut data World Health Organization (WHO) pada tahun 2015, wilayah 

Afrika menempati posisi tertinggi untuk banyaknya jumlah kasus malaria yang 

terjadi yaitu sebanyak 92%. Asia Tenggara termasuk juga Indonesia di 

dalamnya menempati posisi kedua dengan jumlah kasus sebanyak 6% serta 

wilayah Mediterania Timur di posisi ketiga dengan jumlah kasus sebanyak 3%. 

Angka kematian akibat malaria di berbagai kawasan seperti kawasan Pasifik 

Barat mencapai 58%, untuk kawasan Asia Tenggara sebanyak 46%, wilayah 

Amerika sebanyak 37% dan untuk wilayah Mediterania Timur sebanyak 6%. 

Malaria sendiri menjadi penyakit yang cukup mendapat perhatian khusus bagi 

dunia karena dapat menyebabkan kasus kematian yang tinggi di beberapa 

negara. WHO melaporkan jumlah kasus malaria sebanyak 219 juta kasus 

tersebar di seluruh dunia dan menyebabkan 435.000 kematian akibat malaria 

(WHO, 2017). 

Malaria masuk menjadi salah satu penyakit prioritas dalam agenda kerja 

WHO. Hal ini tercantum dalam SDGS 2030 (Sustainable Development Goals 

2030) tujuan 03, target No. 3 yang berbunyi “Pada tahun 2030, mengakhiri 

epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis lainnya dan 

memerangi hepatitis, penyakit yang ditularkan lewat air dan penyakit menular 
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lainnya.” Hal ini menunjukkan pentingnya usaha penanganan kasus malaria 

terutama di negara-negara tropis dengan malaria sebagai penyakit endemis di 

dalamnya. Usaha ini dilakukan untuk mencapai target kerja WHO tahun 2030.

Indonesia adalah negara tropis yang juga merupakan negara endemis 

malaria, khususnya di Papua dan Maluku yang angka kejadiannya masih tinggi 

hingga saat ini. Data dari Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) 2016 

menyebutkan bahwa di tahun 2015, insiden tahunan penyakit oleh parasit (API) 

di Provinsi Papua mencapai angka 31,93 yang mana sebagian besar penyakit 

tersebut disebabkan oleh parasit malaria. Merujuk lebih spesifik data Dinas 

Kesehatan Kabupaten Nabire di tahun 2015, dengan pencapaian yang demikian 

maka Kabupaten Nabire di Provinsi Papua ikut termasuk ke dalam kawasan 

level “High Area” (Dinkes Nabire Papua, 2017). Berdasarkan data rekapan 

kasus malaria tahun 2019 oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, jumlah 

kasus positif malaria terbanyak ketiga ditemukan di lingkungan wilayah kerja 

Puskesmas Kalibobo dengan 258 kasus. Angka API nasional adalah 1/1000 

yang artinya per 1000 orang hanya satu yang positif terinfeksi malaria, tetapi 

angka API untuk Puskesmas Kalibobo ini mencapai 27 yang artinya per 1000 

orang terdapat 27 orang positif terinfeksi malaria. Hal ini menunjukkan bahwa 

angka API untuk Puskesmas Kalibobo masih cukup jauh melebihi angka API 

yang seharusnya dan perlu segera dievaluasi. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Marai (2006), ditemukan adanya 

hubungan nyata antara kondisi lingkungan, kondisi penduduk, dan keberadaan 

vektor dengan insiden penyakit malaria falciparum di Kecamatan Nabire Kota. 
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Lingkungan yang berpengaruh terhadap penyakit malaria yaitu lingkungan 

fisik (suhu, kelembaban, hujan, ketinggian, angin, sinar matahari, arus air, dan 

tempat perindukan), lingkungan biologi (tumbuhan bakau, lumut, ikan 

pemakan larva), dan lingkungan kimia (pH air, salinitas air). Hermawan (2016) 

melaporkan faktor yang paling berperan terhadap penularan malaria adalah 

lingkungan fisik. Menurut penelitian Yamko (2009), tempat perindukan 

nyamuk Anopheles spp. dipengaruhi oleh lingkungan fisik yang terdiri dari 

tempat perindukan (breeding site), suhu, kedalaman air, kelembaban dan curah 

hujan yang berhubungan dengan kehidupan nyamuk dalam penyebaran malaria 

maupun kehidupan parasit Anopheles spp. Bila faktor lingkungan ini tidak 

diperhatikan, maka di masa mendatang bisa terjadi perubahan pada fluktuasi 

kepadatan populasi nyamuk Anopheles spp. yang akan berdampak pada 

peningkatan kasus penyakit malaria. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk melihat 

berbagai macam jenis habitat larva nyamuk Anopheles spp. beserta angka 

kepadatannya di lingkup wilayah kerja Puskesmas Kalibobo, Kabupaten 

Nabire. 

 

1.2. Rumusan masalah 

1. Bagaimana karakteristik tempat perindukan larva Anopheles spp. yang 

potensial sebagai vektor penularan malaria di lingkup wilayah kerja 

Puskesmas Kalibobo, Kabupaten Nabire, Papua ? 
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2. Berapa angka kepadatan larva Anopheles spp. masing-masing habitat yang 

ada di lingkup wilayah kerja Puskesmas Kalibobo, Kabupaten Nabire, 

Papua ? 

 

1.3. Tujuan penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Mengetahui karakteristik tempat perindukan larva dan angka kepadatan 

larva Anopheles spp. sebagai vektor penularan malaria di lingkup wilayah 

kerja Puskesmas Kalibobo, Kabupaten Nabire, Papua. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1. Mengetahui jenis tempat perindukan larva Anopheles spp. yang 

potensial sebagai vektor penularan malaria di lingkup wilayah kerja 

Puskesmas Kalibobo, Kabupaten Nabire, Papua. 

2. Mengetahui lingkungan fisik (suhu, keteduhan, arus air) pada tempat 

perindukan larva Anopheles spp. di lingkup wilayah kerja Puskesmas 

Kalibobo, Kabupaten Nabire, Papua. 

3. Mengetahui lingkungan kimia (pH) pada tempat perindukan larva 

Anopheles spp. di lingkup wilayah kerja Puskesmas Kalibobo, 

Kabupaten Nabire, Papua. 

4. Mengetahui lingkungan biologi (tumbuhan air) pada tempat perindukan 

larva Anopheles spp. di lingkup wilayah kerja Puskesmas Kalibobo, 

Kabupaten Nabire, Papua. 
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5. Mengetahui angka kepadatan dan indeks habitat larva Anopheles spp. 

masing-masing habitat yang ada di lingkup wilayah kerja Puskesmas 

Kalibobo, Kabupaten Nabire, Papua. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

          Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa : 

1.4.1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian dan pengembangan 

di bidang Ilmu Kedokteran Tropis dan Parasitologi mengenai karakteristik 

habitat larva Anopheles sebagai vektor malaria di daerah endemis malaria. 

1.4.2. Manfaat praktis 

1. Membantu memberikan kelengkapan dan pembaharuan data bagi Dinas 

Kesehatan Kabupaten Nabire mengenai insiden malaria di lingkup 

wilayah kerja Puskesmas Kalibobo, Kabupaten Nabire, Papua. 

2. Bahan pertimbangan atau masukan untuk Pemerintah Kabupaten Nabire 

dalam usaha pengendalian malaria. 

3. Membantu menambah wawasan masyarakat setempat dalam mencegah 

malaria dengan mengendalikan lingkungan tinggal sekitar yang dapat 

berpotensi sebagai habitat perindukan larva nyamuk vektor malaria.

 

 


