9. PEMBAHASAN UMUM
Iklim merupakan komponen lingkungan yang berfluktuasi besar baik dalam
dimensi ruang maupun waktu.

Pengamatan, pencatatan dan pengarsipan hasil

pencatatan, serta prediksi unsur-unsurnya telah dilakukan secara melembaga dan
berkelanjutan. Oleh karena itu pembahasan mengenai hubungan berbagai kejadian,
termasuk kejadian penyakit dengan kejadian iklim mempunyai potensi untuk
dimanfaatkan sebagai model prediksi dan model peringatan dini terhadap suatu kejadian
yang dikaji, termasuk kejadian penyakit.
Penyakit DBD merupakan penyakit tular vektor (vector born disease) yang
ditularkan oleh nyamuk. Kehidupan nyamuk dan virus Dengue di dalam tubuhnya
dipengaruhi oleh iklim terutama pada periode sebelum proses penularan penyakit.
Selain mempengaruhi kehidupan nyamuk dan virus, iklim juga mempengaruhi faktorfaktor transmisi lainnya, antara lain perilaku dan ketahanan tubuh manusia.
Berdasarkan pengaruh unsur-unsur iklim pada faktor-faktor transmisi terutama
pada tahap pradewasa nyamuk dan inkubasi ekstrinsk virus Dengue di dalam tubuh
nyamuk, maka diasumsikan unsur-unsur iklim berpengaruh pada angka kejadian (IR)
penyakit DBD. Dari seluruh unsur iklim yang dipergunakan sebagai peubah penduga,
yang meliputi curah hujan (CH), selisih hujan dengan evapotranspirasi potensial (SD),
suhu rata-rata (TR), maksimum (TX), dan minimum (TN), kelembaban relatif (RH),
Radiasi, jumlah Hari Hujan, dan indeks suhu kelembaban (THI); hanya SD,CH dan TX
yang mempunyai korelasi nyata terhadap IR.
CH yang relatif tinggi dalam beberapa minggu berpeluang meningkatkan
ketersediaan tempat perindukan nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti pradewasa memiliki
ketahanan terhadap intensitas hujan yang tinggi, tidak mudah terbawa limpahan air ke
luar tempat penampungan (Koenraadt dan Harrington, 2008). Hujan yang terus menerus
pada musim hujan juga mengakibatkan orang lebih banyak berdiam diri sehingga
mudah digigit nyamuk dan ketahanan tubuh lemah.
Pada musim hujan keawanan tinggi menyebabkan radiasi terhalang untuk
sampai di permukaan bumi sehingga suhu rendah. Pada salah satu tahapan dalam
penelitian ini diperoleh hasil bahwa semakin rendah suhu semakin lambat nyamuk
berkembang biak, tetapi umur nyamuk semakin panjang dan tempat perindukan tersedia
lebih banyak sehingga diduga populasi nyamuk berkurang tetapi masih cukup banyak
untuk menularkan virus Dengue. Menurut Tromp (1980), cuaca khususnya suhu rendah

di luar batas nyaman juga menurunkan ketahanan tubuh manusia karena terganggunya
pengaturan fisiologi tubuh. Jadi pada musim hujan yang biasanya disertai dengan suhu
rendah, kombinasi faktor jumlah populasi dan frekuensi gigitan nyamuk, serta
ketahanan tubuh manusia mendukung proses penularan penyakit DBD. Kondisi inilah
yang diduga menjadi penyebab IR tinggi pada musim hujan dan adanya korelasi positif
antara IR dengan curah hujan dan korelasi negatif antara IR dengan suhu udara.
Hasil penyusunan persamaan model prediksi IR mingguan hanya menggunakan
unsur iklim dapat menghasilkan persamaan yang nyata tetapi dengan akurasi model
yang relatif rendah meskipun melibatkan banyak parameter yaitu CH, TX, TR dan TN
dalam persamaan :
IRn = 0,920 + 0,157*CH3n-2 – 0,052*CH3n-4 + 0,066*CH3n-5 + 0,826*TR2n-2 - 0,387*TX2n-2
@

– 0,492* TN2n-2 .

Kendala rendahnya keakurasian model prediksi yang hanya memasukkan peubah iklim
juga didapatkan oleh Schreiber (2001) untuk model skala mingguan, maupun Sasmito
(2006) dan Sintorini (2006) untuk model dalam skala bulanan. Selain faktor iklim,
proses penularan penyakit DBD juga dipengaruhi oleh banyak faktor lain, sehingga
penambahan faktor non iklim dalam persamaan prediksi diharapkan dapat
meningkatkan keakurasian model.
Gallub dan Jeffrey (2001) mendapatkan bahwa inisiasi indeks malaria awal
berpengaruh nyata terhadap jumlah kasus penyakit malaria pada periode berikutnya.
Sejalan dengan analogi tersebut dalam penelitian ini keakurasian model ditingkatkan
dengan memasukkan nilai IR awal sebagai peubah prediktor pilihan untuk mendapatkan
model prediksi IR. Jadi faktor non iklim yang diperhitungkan dalam penyusunan model
predikasi IR adalah data IR awal atau IR pada periode sebelum prediksi (IR inisial).
Bersama dengan peubah penduga IR inisial, unsur curah hujan saja telah dapat
menghasilkan kombinasi prediktor yang lebih akurat dalam persamaan prediksi IR :
IRn = 0,795*IRn-1 + 0,067*ICH3n-2; ICH3n-2 = CH n-2 - 1,155*CH3n-4 + 0,702*CH n-5 @. Secara

tidak langsung waktu kejadian penyakit juga dapat diprediksi dengan persamaan
tersebut.

Di Indonesia

kondisi curah hujan merupakan unsur iklim yang paling

bervariasi dan menjadi faktor pengendali bagi unsur iklim yang lain. Dengan

@

IRn adalah IR pada minggu ke n ; TX2n-2 , TR2n-2; dan TN2n-2 adalah rataan bergerak 2 mingguan
suhu maksimum, suhu rata-rata dan suhu minimum (oC) pada dua minggu sebelum periode prediksi;
CH3n-x : rataan bergerak hujan 3 mingguan (cm) x minggu sebelum periode prediksi.
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memasukkan unsur hujan saja telah dapat mewakili kondisi iklim lain yang
berpengaruh, sehingga menghasilkan model yang akurat.
Persamaan prediksi IR menunjukkan bahwa jika ICH3 tinggi, maka peluang IR
untuk meningkat tinggi. ICH3 akan tinggi jika terdapat periode hujan yang berat pada
satu hingga dua minggu (minggu ke n-7 dan n-6) yang diselingi dengan satu atau dua
minggu keadaan kering (minggu ke n-5) dan kemudian diikuti dengan tiga atau dua
minggu (minggu ke n-4 hingga n-2) yang basah kembali.
Pada tahapan analisis sebelumnya, penentuan Indeks kerawanan (IK) dan
pemetaan wilayah rawan menunjukkan bahwa 84% wilayah Indonesia mempunyai
kesamaan 85% dalam pola dan besaran IK. Dari kelompok 1 ini dipilih Kabupaten
Indramayu, yang data kasusnya dipergunakan sebagai bahan penyusunan model
prediksi.
Berdasarkan analisis sebaran data IR, Indeks Kerawanan untuk skala wilayah
Kab./Kota ditentukan dengan mempergunakan persamaan :
IK

(0,2 * Fr

1,6 * Fs

16,5 * Fb ) * FK ,

di mana Fr, Fs, dan Fb masing-masing adalah frekuensi kejadian ringan, sedang dan
berat relatif terhadap jumlah data pada bulan yang sama, FK adalah faktor koreksi
didapatkan dari persamaan FK= (m+n)/(2*n-2); m adalah jumlah kejadian 3 tahunan
berturutan pada bulan yang sama dalam n tahun kejadian.
Hasil pengelompokan IK menunjukkan bahwa di sebagian besar kelompok, pola
IK bulanan sama dengan pola hujan rata-rata bulanannya. Hal ini diduga terjadi karena
pada sebagian besar Kab./Kota yang tergabung dalam kelompok-kelompok ini adalah
kota kecil atau sedang, dimana ketersediaan air dipengaruhi langsung oleh air hujan,
sehingga tempat perindukan nyamuk tinggi pada musim hujan dan populasi nyamuk
relatif besar. Pada saat musim hujan orang lebih banyak berdiam diri sehingga mudah
digigit nyamuk dan ketahanan tubuh lemah.
Di kota-kota besar yang tergabung dalam kelompok 2, 3 dan 4, IK masih terus
meningkat hingga pada akhir musim hujan, yaitu beberapa bulan setelah periode hujan
bulanan maksimum. Hal ini menunjukkan bahwa rantai penularan masih berjalan
intensif beberapa bulan setelah hujan maksimum. Beberapa penyebab yang diduga
mempengaruhi adalah (a) IR pada minggu-minggu sebelumnya tinggi sehingga sumber
virus untuk ditularkan masih banyak pada akhir musim hujan, (b) jarak antar orang
sebagi host relatif dekat yang diakibatkan oleh kepadatan penduduk yang tinggi,
sehingga penularan lebih mudah (c) populasi nyamuk diduga bertambah tinggi karena
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masih tersedianya tempat perindukan baik di dalam maupun di luar rumah oleh karena
banyaknya penampungan air. Pada periode ini makin banyak kejadian hujan yang
diselingi dengan hari kering (ICH tinggi).

Dari model prediksi IR, ICH3 tinggi

menyebabkan IR minggu berikutnya meningkat.
Keakurasian model prediksi IR diujikan pada wilayah Kab./Kota lain maupun
pada tempat yang sama tetapi pada lain periode. Lokasi lain yang dipergunakan dalam
uji validasi adalah kodya Bogor

yang

dalam pengelompokan indeks kerentanan

wilayah termasuk dalam kelompok 2, Jakarta Utara termasuk dalam kelompok 3, serta
kota Padang dari kelompok terpisah. Pada proses pengujian, model diterapkan pada
kelompok lain dan masih tetap mempunyai akurasi baik. Meskipun demikian, karena
model dibangun berdasarkan panjang periode lengas selama pradewasa nyamuk dan
suhu pada periode inkubasi ekstrinsik yang merupakan fungsi dari suhu udara, dan
model dibangun dari kasus di dataran rendah, maka model tidak direkomendasikan
untuk digunakan di wilayah Kab./Kota yang terletak pada dataran menengah ke atas (>
500 mdpl) atau tempat dengan suhu udara rata-rata tahunan kurang dari 26oC. Pada
lokasi ini panjang periode pradewasa nyamuk dan inkubasi ekstrinsik virus berbeda dari
yang dipergunakan dalam pembangunan model, sehingga penyesuaian model harus
dilakukan. Penyesuaian model spesifik lokasi dapat meningkatkan keakurasian model.
Model Peringatan Dini DBD atau Dengue Early Warning Model (DEWM)
dibangun dengan memanfaatkan model prediksi IR dan prediksi panjang periode
pradewasa nyamuk dan inkubasi ekstrinsik virus. Menurut Myers et al. (2000), sistem
kewaspadaan dini dengue merupakan salah satu metode yang dikembangkan untuk
upaya antisipasi dan pencegahan timbul dan berkembangnya penyakit DBD. Luaran
DEWM yang dibangun adalah periode optimum Pembersihan Sarang Nyamuk yang
dipisahkan menjadi pembersihan tempat perkembangan nyamuk pradewasa (TPN) dan
pembersihan tempat peristirahatan nyamuk dewasa (SND), nilai IR dua minggu setelah
kejadian iklim dan rekomendasi tingkat diperlukannya dilakukannya pengasapan.
Bulan bakti gerakan PSN dalam 2 putaran sebagai penanggulangan sebelum
musim penularan, yakni pada saat kasus bulanan terendah yang menjadi program
pemerintah merupakan tindakan antisipasi yang ideal. Apalagi jika PSN juga dapat
dilakukan setiap minggu dalam gerakan Jumat bersih. Jika kedua gerakan tersebut
dapat terlaksana dengan baik maka resiko terjangkitnya penyakit DBD akan dapat
diminimalkan dan pemberantasan sarang nyamuk akan efektif.
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Apabila gerakan hemat air menjadi perhatian atau ada masalah lain yang
menyebabkan masyarakat tidak dapat melakukan PSN sekali dalam seminggu, maka
pelaksanaan PSN dapat dilakukan sesuai dengan periode optimum pelaksanaan PSN
sesuai luaran model. Pada musim hujan hingga beberapa bulan sesudahnya
direkomendasikan untuk mempergunakan luaran periode PSN pada nilai taksiran rendah
dan nilai IR pada taksiran tinggi sebagai patokan untuk menggerakkan masyarakat
dalam pelaksanaan PSN dan sebagai bahan perhitungan kebutuhan sarana dan prasarana
yang harus dipersiapkan untuk pertolongan pada penderita. Sebaliknya pada musim
kemarau, untuk upaya efisiensi, direkomendasikan mempergunakan luaran periode PSN
pada nilai taksiran tinggi dan nilai IR pada taksiran rendah.
Kondisi Antisipasi dan
Penanggulangan penyakit DBD saat
ini
PSN dan Foging
PSN setiap Jumat

Kasus sesuai kriteria

Penanggulangan sebelum
musim penularan, terutama
PSN

Musim Penularan berdasar
data 3 tahun terakhir

Alternatif upaya Antisipasi dan Penanggulangan
penyakit DBD yang diusulkan

PSN

PSN

PSN

Kemungkinan terjadi
peningkatan IR atau IR>=20
berdasarkan IRn-1 & ICH3n-2
1 minggu

Pengamatan T

Fogging

PSN
PSN

Gambar 25. Skema kondisi antisipasi dan penanggulangan saat ini dan yang diusulkan
Luaran saran pengasapan dalam DEWM yang disusun adalah tingkat
kepentingan dilakukannya pengasapan. Sifat pengasapan yaitu fokus atau masal dan
lokasi target pengasapan disarankan mengikuti kriteria yang sudah telah disusun oleh
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DepKes. Dengan memanfaatkan luaran model diharapkan upaya antisipasi, mitigasi dan
penanggulangan kejadian kejadian penyakit DBD menjadi lebih efektif.
Luaran DEWM dapat memberi rekomendasi pada tindakan antisipasi dan
perencanaan jangka pendek. PSN ditentukan berdasarkan luaran DEWM dengan
mempertimbangkan data suhu udara. Pada saat suhu udara tinggi, PSN dilakukan lebih
sering dan pada saat suhu rendah PSN dilakukan dengan jeda waktu yang lebih panjang.
Rekomendasi perlunya pengasapan dapat dilakukan seminggu sebelum kasus, akan
tetapi sifat pengasapan masal atau fokus tidak dihasilkan dari luaran DEWM ini. Sarana
dan prasarana untuk penanggulangan seminggu ke depan dapat disesuaikan dengan IR
hasil luaran model.
Untuk memperlancar arus informasi yang dibutuhkan untuk input model
sebaiknya dibuat kerjasama membangun jaringan informasi antara :
1. Seluruh Rumah Sakit dengan Dinas kesehatan tingkat kabupaten / kotamadya
setempat
2. Dinas Kesehatan Kab./Kota dengan instansi penyelenggara pengamatan iklim,
minimal Badan Meteorologi dan Geofisika setempat.
Luaran DEWM akan bermanfaat dalam upaya antisipasi dan penanggulangan
penyakit secara tepat guna apabila diikuti dengan peran serta masyarakat secara
menyeluruh dan terus menerus. Di lapangan menunjukkan peran serta masyarakat masih
sangat perlu ditingkatkan. Cara yang perlu dilakukan adalah meningkatkan pemahaman
dan kesadaran masyarakat melalui iklan layanan masyarakat di media televisi dan
meningkatkan peran serta tokoh masyarakat lokal dalam mengerakkan masyarakat
untuk

melaksanakan

PSN.

Beberapa

cara

menggerakkan

masyarakat

untuk

melaksanakan PSN dan pengamatan jentik seperti melibatkan anak-anak sekolah perlu
dikembangkan pada daerah yang lebih luas, terutama pada keadaan siaga menghadapi
musim penyakit DBD, yakni pada dan setelah musim hujan.
Reiter (2001), memprediksi adanya peningkatan resiko penularan penyakit oleh
adanya peningkatan suhu. Hasil penelitian ini juga memberi gambaran keadaan yang
akan terjadi jika suhu meningkat dan variabilitas curah hujan juga meningkat. Jika suhu
meningkat maka nyamuk dapat hidup dan aktif menularkan virus Dengue pada elevasi
yang lebih tinggi.

EIP menjadi lebih pendek, umur nyamuk lebih singkat tetapi

berkembangbiak dengan lebih cepat, ukurannya lebih kecil karena pertumbuhannya
cepat jika suhu meningkat.

Akibatnya nyamuk lebih cepat menularkan virus.

Peningkatan variabilitas hujan juga diduga akan menyebabkan peningkatan angka
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kejadan penyakit. Dalam rangka mengantipasi keadaan ini DEWM menjadi lebih
penting untuk terus dikembangkan.
Suhu udara mempengaruhi suhu air tempat hidup pradewasa nyamuk. Di tempat
yang terlindung dari radiasi matahari suhu udara sudah mencukupi untuk menduga suhu
air yang berpengaruh pada kecepatan tumbuh pradewasa nyamuk. Akan tetapi dalam
menghubungkan suhu dengan kecepatan tumbuh pradewasa nyamuk di tempat yang
terpapar radiasi matahari, menggunakan suhu air diduga dapat memberi hasil yang lebih
akurat dibandingkan hanya menggunakan informasi suhu udara. Menurut SAS Institute,
1988 dalam Focks et al., 1993; pada selang suhu udara 11 hingga 42 oC dan suhu air 9
hingga 36 oC, suhu maksimum air (WT max) dan suhu minimum air (WT min) dapat
diturunkan darai suhu maksimum udata T max , suhu udara minimum T min , dan lama
penyinaran (Sun Exposure, SE)
WTmax = 15,03 + 0,81 Tmin +0,01 T2max +7,69 SE2
WTmin = 5,02 + 0,27 Tmin +0,001 T2max +1,36 SE
Upaya antisipasi lebih ditekankan pada upaya menekan jumlah populasi
nyamuk, melalui kegiatan PSN. PSN dapat dilakukan secara fisik, kimiawi maupun
secara biologis dan kombinasi antar ketiga cara tersebut. Secara fisik antara lain dengan
cara menutup, mengubur dan membersihkan bak penampungan; secara kimiawi dengan
cara pemakaian larvasida dan pestisida. Secara biologis PSN dapat dilakukan dengan
memelihara hewan pemangsa nyamuk Aedes pradewasa maupun dewasa antara lain
beberapa jenis ikan.
Menjaga keseimbangan ekologi merupakan salah satu kunci dalam menekan
jumlah nyamuk vektor. Asosiasi antar species, bahkan species nyamuk memungkinkan
untuk menekan species vektor dominan penular penyakit DBD. Kasus di beberapa
tempat di Amerika, Aedes aegypty yang pernah tersebar luas menjadi terbatas pada
beberapa daerah saja dapat menjadi contoh dalam proses persaingan antar species
nyamuk dalam menekan species vektor dominan penular penyakit DBD. Mekanisme
tersebut disebabkan (Lounibos, 2002): (a)terjadinya sterilitas karena perkawinan silang
antar species; (b) mortalitas pada Aedes aegypty yang disebabkan oleh parasit yang
berasosiasi dengan nyamuk lain (contoh parasit Ascogregorina taiwanensis yang
berasosiasi dengan Aedes albopictus); (c) penghambatan penetasan telur Aedes aegypty
oleh larva species lain; (d) daya saing larva species lain mungkin lebih baik dalam
menggunakan sumberdaya yang lebih luas.
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