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PENDAHULUAN 

 Penyakit menular adalah suatu 

penyakit yang dapat ditularkan dari satu 

orang ke orang lain atau dari binatang ke 

orang dan sebaliknya, baik langsung 

maupun tidak langsung. Di Indonesia 

khususnya daerah tropis terdapat  sembilan 

penyakit menular bersumber binatang 

yakni leprosy, frambusia, filaria, japanese, 

encephalitis, rabies, leptospirosis, plaque, 

dan kecacingan. Kesembilan penyakit 

tersebut yang menjadi perhatian khusus 

yakni filariasis atau kaki gajah. 

Filariasis adalah penyakit menular 

menahun yang disebabkan oleh infeksi 

cacing filaria kelas nematoda yang hidup 

di saluran dan kelenjar getah bening 

(limfatik) dan dapat menyebabkan gejala 

klinis akut maupun kronis yang 

penularannya melalui gigitan nyamuk 

dengan berbagai jenis nyamuk. Salah satu 

gejala klinis yang paling jelas terlihat di 

masyarakat adanya (limfadema stadium 1-

7) yang dipakai sebagai petunjuk adanya 

penularan filariasis. Sedangkan pada 

stadium lanjut dapat menimbulkan 

kecacatan yang menetap seumur hidup 

berupa pembesaran kaki, lengan, payudara 

dan alat kelamin, baik pada laki-laki 

maupun perempuan. Filariasis merupakan 

penyakit yang tergolong penularannya 

sangat cepat. Penderita yang sudah 

mengalami kecacatan biasanya akan 

mengalami stigma sosial di masyarakat, 

hambatan psikologis yang menyebabkan 

penurunan produktivitas kerja individu, 

keluarga dan masyarakat sehingga dapat 

menimbulkan kerugian ekonomi karena 

penderita tidak dapat bekerja secara 

optimal dalam waktu yang lama bahkan 

sampai seumur hidup. Penyakit filariasis 

bukanlah penyakit yang mematikan, 

namun bagi penderita akan menjadi 

sesuatu yang memalukan dan dapat 

mengganggu aktifitas sehari-hari (Depkes, 

2009). 

wilayah Kecamatan Sejangkung 

adalah merupakan daerah aliran sungai 

Sambas besar dan merupakan dataran 

rendah serta daerah tergenang pasang surut 

air laut, daerah persawahan dan rawa-rawa 

serta masih banyak terdapat semak-semak 

di sekitar desa sehingga sangat cocok 

dijadikan tempat perindukan bagi habitat 

nyamuk. Dilihat letak desa-desa dengan 

kasus filariasis di wilayah Kecamatan 

Sejangkung pada umumnya merupakan 

daerah rawa-rawa dan persawahan, 

dikelilingi semak-semak dengan jalan desa 

yang dilalui adalah perkebunan karet dan 

hutan. Keadaan sosial ekonomi penduduk 

di Kecamatan Sejangkung sebagian besar 

adalah bertani/berkebun yang sebagian 

besar aktivitasnya dilakukan di luar rumah 

dan sangat dekat dengan tempat-tempat 

perindukan nyamuk. Secara umum 

keadaan lingkungan biologis dan 

lingkungan fisik serta sosial ekonomi 

masyarakat yang ada di Kecamatan 

Sejangkung sangat potensial terjadinya 

penularan filariasis. 

Berdasarkan permasalahan di atas 

maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian untuk mengetahui faktor-faktor 

yang berhubungan dengan kejadian 

filariasis di kecamatan sejangkung 

Kabupaten Sambas. 

 

METODE 

 Penelitian ini penilitian 

observasional yang bersifat analitik yang 

merupakan riset penelitian yang mencoba 

menggali bagaimana dan mengapa 

fenomena kesehatan itu terjadi 

(Notoatmodjo, 2005). 

penelitian ini menggunakan 

pendekatan case control. Studi kasus 

control adalah mengamati ke belakang  

(retrospektif) riwayat paparan yang diduga 

mengakibatkan terjadinya penyakit pada 

kelompok kasus kemudian dibandingkan 

dengan kelompok control. 

 Populasi dalam penelitian ini 

adalah semua penderita filariasis di 

kecamatan sejangkung. Yang menjadi 

sampel kasus dalam penelitian ini adalah 

semua penderita filariasis di kecamatan 

Sejangkung  yaitu sebanyak 18 (delapan 

belas) orang. Sampel Kontrol adalah 

responden yang memiliki karakteristik 
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yang disamakan dengan kasus yaitu umur, 

jenis kelamin, dan pekerjaan, dengan 

perbandingan 2:1 maka sampel control 

adalah 2 x 18 = 36 orang. 

 Data yang diperoleh dari hasil 

penelitian disajikan dalam bentuk tabel 

dan narasi, sedangkan uji statisik yang 

digunakan adalah uji Chi Square untuk 

meneliti hubungan dalam penelitian ini. 

 

 

 

HASIL 

Tabel 1. Distribusi frekuensi kasus dan kontrol berdasarkan variabel bebas 

Variabel Kasus ( n=18) 

n (%) 

Kontrol (n=36) 

n (%) 

Total (n=54) 

n (%) 

Tempat perindukan nyamuk 

a. Ada 

b. Tidak ada 

Tempat peristirahatan nyamuk 

a. Ada 

b. Tidak ada 

Penggunaan kelambu 

a. Tidak Pakai 

b. Pakai 

Penggunaan Reffelent 

a. Tidak Pakai 

b. Pakai 

Aktifitas di luar rumah pada malam 

hari 

a. Ada 

b. Tidak 

 

15 (83,3) 

3 (16,7) 

 

12 (66,7) 

6 (33,3) 

 

8 (44,4) 

10 (55,6) 

 

5 (27,8) 

13 (72,2) 

 

 

10 (55,6) 

8 (44,4) 

 

19 (52,8) 

17 (42,2) 

 

10 (27,8) 

26 (72,2) 

 

4 (11,1) 

32 (88,9) 

 

3 (8,3) 

33 (91,70 

 

 

4 (11,1) 

32 (88,9) 

 

34 (63,0) 

20 (37,0) 

 

22 (40,7) 

32 (59,3) 

 

12 (22,2) 

42 (77,8) 

 

8 (14,8) 

46 (85,2) 

 

 

14 (25,9) 

40 (74,1) 

 

Tabel 2. Analisa Bivariat Variabel Bebas dengan Kejadian Penyakit Filariasis 

Variabel Kasus ( 

n=18) 

n (%) 

Kontrol 

(n=36) 

n (%) 

Total 

(n=54) 

n (%) 

OR 95% CI P value 

Tempat perindukan nyamuk 

c. Ada 

d. Tidak ada 

Tempat peristirahatan 

nyamuk 

c. Ada 

d. Tidak ada 

Penggunaan kelambu 

c. Tidak Pakai 

d. Pakai 

Penggunaan Reffelent 

c. Tidak Pakai 

d. Pakai 

Aktifitas di luar rumah pada 

malam hari 

c. Ada 

d. Tidak 

 

15 (83,3) 

3 (16,7) 

 

 

12 (66,7) 

6 (33,3) 

 

8 (44,4) 

10 (55,6) 

 

5 (27,8) 

13 (72,2) 

 

 

10 (55,6) 

8 (44,4) 

 

19 (52,8) 

17 (42,2) 

 

 

10 (27,8) 

26 (72,2) 

 

4 (11,1) 

32 (88,9) 

 

3 (8,3) 

33 (91,70 

 

 

4 (11,1) 

32 (88,9) 

 

34 (63,0) 

20 (37,0) 

 

 

22 (40,7) 

32 (59,3) 

 

12 (22,2) 

42 (77,8) 

 

8 (14,8) 

46 (85,2) 

 

 

14 (25,9) 

40 (74,1) 

 

4,474 

1,101-18,172 

 

 

5,295 

2,231-24,301 

 

6,4 

1,231-20,301 

 

4,295 

1,231-20,301 

 

 

10,00 

2,479-40,331 

 

0,048 

 

 

 

0,014 

 

 

0,012 

 

 

0,100 

 

 

 

0.001 
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PEMBAHASAN 

 Dari lima faktor yang diteliti pada 

variabel ini terdapat empat faktor yang 

menunjukkan adanya hubungan bermakna 

antara dengan kejadian filariasis yaitu 

tempat perindukan nyamuk, tempat 

peristirahatan nyamuk, penggunaan 

kelambu, dan aktifitas di luar rumah pada 

malam hari. Tempat perindukan nyamuk 

dengan p ≤ 0,05 dan OR = 4,474, maka 

dapat diartikan bahwa responden yang 

memiliki tempat perindukan nyamuk 

mempunyai resiko 4,474 kali mengalami 

kejadian filariasis.  

 Hal ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan Nasrin (2008) tentang 

faktor-faktor lingkungan dan perilaku yang 

berhubungan dengan kejadian filariasis di 

Kabupaten Bangka barat yang menyatakan 

terdapat hubungan antara keberadaan rawa 

dengan kejadian filariasis dengan p value 

= 0,032. Penelitian sejenis  juga dilakukan 

Supratman (2007) tentang Studi Vektor 

Penular Filariasis Di desa Sungai Asam 

Kecamatan Sungai Raya Kabupaten 

Pontianakmenyimpulkan banyak terdapat 

sawah dan perkebunan karet serta 66,7 % 

terdapat badan air dengan 55,5% terdapat 

kolam memungkinkan sebagai tempat 

perindukan nyamuk. Dalam Depkes 2002 

daerah endemis Brugia malayi adalah 

daerah dengan hutan rawa, sepanjang 

sungai atau badan air yang lain. 

 Tempat peristirahatan nyamuk 

dengan p ≤ 0,05 dan OR = 5,2, maka dapat 

diartikan bahwa responden yang memiliki 

tempat peristirahatan nyamuk mempunyai 

resiko 5,2 kali mengalami kejadian 

filariasis. Hal ini sejalan dengan penelitian 

Aini Ulfana (2009) di kabupaten 

Pekalongan yang menyatakan ada 

hubungan antara keberadaan semak-semak 

disekitar rumah dengan kejadian filariasis 

dengan nilai p = 0.031 dan nilai 

OR=4,194. Semak-semak yang berada di  

depan dan di sekeliling rumah responden 

yang berfungsi sebagai pembatas halaman. 

Nyamuk menggunakan semak-semak 

sebagai tempat istirahat, kondisi ini 

menyebabkan populasi nyamuk di sekitar 

rumah bertambah. 

 Penggunaan kelambu dengan nilai 

p= 0,012 dan nilai OR=6,4 dapat diartikan 

bahwa responden yang tidak menggunakan 

kelambu mempunyai resiko 6,4 kali 

mengalami kejadian filariasis. Hal ini 

sejalan dengan penelitian Aini Ulfana 

(2009) di kabupaten Pekalongan yang 

menyatakan ada hubungan antara 

penggunaan kelambu dengan kejadian 

filariasis dengan nilai p = 0.033 dan nilai 

OR= 2,893. Penggunaan kelambu ini juga 

dipengaruhi oleh kondisi kelambu itu 

sendiri apakah masih dalam keadaan baik 

atau sudah berlubang. Keadaan kelambu 

yang ditemukan dilapangan tidak 

semuanya dengan  kondisi berlubang, dari 

responden yang memiliki kelambu 

ditemukan keadaan kelambunya 

berlubang. Walaupun demikian responden 

sudah melindungi diri dari gigitan nyamuk 

dan sekaligus sudah dapat mencegah 

terkena faktor risiko pada kejadian 

filariasis. 

Aktifitas di luar rumah pada malam 

hari dengan nilai p=0,001 dan nilai OR = 

10 yang dapat diartikan bahwa responden 

yang ada aktifitas di luar rumah pada 

malam hari mempunyai resiko 10 kali 

mengalami kejadian filariasis. Responden 

yang ada aktifitas diluar rumah pada 

malam hari menyebabkan mudah terpapar 

oleh gigitan nyamuk penular fillariasis 

karena mata pencaharian masyarakat di 

sekitar Desa Parit Raja adalah petani karet, 

dimana untuk memperoleh hasil panen 

menoreh karet yang maksimal adalah 

malam hari. Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Antonius (2002) yang 

mengatakan bahwa petani yang menginap 

dihutan memiliki resiko 12 kali menderita 

penyakit fillariasis. Penduduk di lokasi 

pada umumnya tergantung dari hasil kebun 

karet, dimana untuk melakukan panen 

karet (noreh getah) dilakukan pada malam 

hari, hal ini disebabkan agar hasil panen 

bias maksimal dan tidak terkena terik 

panas matahari. 
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Penggunaan reffelent dengan nilai 

p=0,100 dan nilai OR = 4,2, menunjukkan 

tidak terdapat hubungan yag bermakna 

dengan kejadian fillariasis. Penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

Aini Ulfana (2009) yang mengatakan 

bahwa tidak ada hubungan penggunaan 

obat nyamuk dengan kejadian penyakit 

fillariasis. Ini berbeda dengan teori yang 

ada yakni memakai repellent merupakan 

cara yang baik untuk menghindari kontak 

dengan nyamuk terutama terhadap nyamuk 

malaria yang bersifat eksofilik dan 

eksofagik baik waktu tidur, maupun pada 

saat diluar rumah malam hari. Jenis 

repellent antara lain jaket / pakaian yang 

menutup seluruh tubuh,kain kerudung,obat 

anti nyamuk (semprot,oles,bakar). 

KESIMPULAN 

1. Terdapat hubungan yang bermakna 

antara tempat perindukan nyamuk 

dengan kejadian filariasis dengan nilai 

p value = 0.048 (OR = 4.474, CI 95%= 

1.101–18.172). 

2. Terdapat hubungan yang bermakna 

antara tempat peristirahatan nyamuk 

dengankejadianfilariasisdengannilaip 

value = 0.014 (OR = 5.2, CI 95%= 

2.231–24.301) 

3. Terdapat hubungan yang bermakna 

antara penggunaan kelambu dengan 

kejadian filariasis dengan nilai p value 

= 0.012 (OR = 6.4, CI 95%= 1.231–

20.301). 

4. Tidak terdapat hubungan yang 

bermakna antara penggunaan reffelent 

dengan kejadian filariasis dengan nilai 

p value = 0.100 (OR = 4.2, CI 95%= 

1.231–20.301). 

5. Terdapat hubungan yang bermakna 

antara aktifitas di luar rumah pada 

malam hari dengan kejadian filariasis 

dengan nilai p value = 0.001(OR = 

10.000, CI 95%= 2.479–40.331) 

 

SARAN 

1. Warga masyarakat Kecamatan 

Sejangkung khususnya Desa Parit Raja 

untuk mengurangi tempat perindukan 

nyamuk dengan membuat saluran 

irigasi sawah ,  membersihkan sawah 

dari bekas tanaman  padi pada saat 

setelah panen, membersihkan tanaman 

air di rawa-rawa dan parit, melakukan 

penebaran ikan pemangsa larva seperti 

ikan cupang, ikan kepala timah, ikan 

nila, ikan lele, ikan mujair yang 

berfungsi sebagai pemangsa jentik-

jentik di rawa-rawa dan sawah. 

2. Melakukan pembersihan semak-semak 

disekitar rumah dan menanan tumbuh-

tumbuhan pengusir nyamuk seperti 

serai wangi, geranium, lavender, dan 

zodia 

3. Menggunakan kelambu pada waktu 

tidur di malam hari. 

4. Menggunakan pakaian lengkap pada 

waktu ke kebun.  

5. Tidak keluar rumah di malam hari jika 

tidak terlalu penting dan jika terpaksa 

keluar rumah pada malam hari 

disarankan menggunakan baju 

berlengan panjang dan celana panjang. 

6. untuk Puskesmas agar meningkatkan 

sosialisasi dan informasi melalui 

penyuluhan yang lebih intens kepada 

warga yang beresiko khususnya 

penyakit fillariasis. 
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