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Abstrak
Aspek spasial (wilayah) penting dikaji karena pada dasarnya kejadian penyakit
merupakan fenomena spasial dengan karakteristik, seperti keberadaan habitat, ketinggian
permukaan tanah (topografi), kepadatan penduduk, dan kondisi iklim semuanya merupakan
variabel penting yang menentukan kejadian penyakit, terutama penyakit akibat vector seperti
malaria. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola kecenderungan spasial penyakit
malaria berdasarkan keberadaan habitat larva Anopheles, iklim (curah hujan dan hari
hujan), topografi (ketinggian wilayah), dan demografi (kepadatan penduduk) beserta
korelasinya dengan kejadian malaria. Penelitian menggunakan jenis desain studi ekologi
yakni exploratory studies dan berlokasi di wilayah daratan utama Kabupaten Kepulauan
Selayar (6 Kecamatan) memanfaatkan data sekunder tahun 2011-2013 serta data hasil
observasi lapangan. Data dianalisis secara spasial dalam bentuk peta tematik (peta overlay)
dan analisis statistik dengan uji korelasi Spearman-rho dan uji korelasi Gamma. Hasil
penelitian menunjukkan kecenderungan spasial kejadian malaria dengan pola berkerumun,
mengumpul pada wilayah tertentu yang banyak terdapat habitat larva dengan curah hujan
rendah (>50 mm) dan hujan<10 hari/bulan, terkosentrasi di wilayah dataran rendah dan
dekat dengan garis pantai (>100 mdpl) dengan kepadatan penduduk kurang padat (51-250
Jiwa/Km2). Hasil uji korelasi menunjukkan tidak ada korelasi bermakna curah hujan, hari
hujan, dan kepadatan penduduk, sedangkan korelasi keberadaan habitat dan dengan
kejadian malaria berkorelasi positif (p=0.042<0.05, r=0.829) dan ketinggian wilayah
berkorelasi negatif (0.018 < 0.05, r= - 0.580). Perlu perbaikan registrasi penderita malaria,
rutin melakukan survey entomologi dan melakukkan survey migrasi untuk mengantisipasi
penularan kasus impor menjadi kasus lokal.
Kata Kunci : , iklim, malaria, spasial
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(Barrera et al., 1999). Namun berdasarkan
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Sulawesi Selatan. Sedangkan keterkaitan
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yang memiliki kepadatan rendah dan tidak

nyamuk

ada hubungan antara kejadian malaria dan

malaria.

penyakit

habitat

dan

nyamuk.

anopheles
Faktor

penular
demografi

penyakit
seperti

kepadatan penduduk (Sulistyawati, 2012).

kepadatan penduduk mempengaruhi proses

Berdasarkan uraian diatas maka

penularan dan pemindahan penyakit dari

peneliti tertarik untuk mengkaji pola

satu orang ke orang lain (Achmadi,

kecenderungan spasial kejadian malaria
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Gambar 1. Peta Distribusi Kasus Malaria di Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2011-2013 menunjukkan kecenderung mengumpul dengan pola
berkerumun pada suatu wilayah tertentu

Gambar 2. Peta Overlay Sebaran Titik Kasus Malaria Buffer 500 m
dengan Sebaran Titik Habitat Permanen Perkembanbiakan Larva
Anopheles di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011-2013

20
20
2
12
13
0
Sumber : Data Primer, 2014
1
Gambar 3. Peta1 Overlay Sebaran Titik Kasus Malaria dengan Curah Hujan

2
2
2
0
0
0
Sumber : Data Primer, 2014 1
1
1
2
1 Overlay Sebaran Titik Kasus
3 Malaria dengan Jumlah
Gambar 4. Peta

di Kabupaten Kepulauan Selayar 2011-2013

Hari Hujan di Kabupaten Kepulauan Selayar 2011-2013
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Sumber : Data Primer, 2014

Sumber : Data Primer, 2014

Gambar 5. Peta Overlay Sebaran Titik Kasus Malaria dengan Kontur
Wilayah Ketinggian di Kabupaten Kepulauan Selayar 2011-2013

Gambar 6. Peta Overlay Sebaran Titik Kasus Malaria dengan Kepadatan
Penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar 2011-2013

Korelasi Secara Statistik
Tabel 1. Korelasi Habitat, Curah Hujan, Hari Hujan, Ketinggian dan Kepadatan Penduduk
dengan Kejadian Malaria Positif Di Kab. Kep. Selayar Tahun 2009-2013
Variabel

p-Value

R

Bermakna

Kekuatan
Hubungan

Arah
Korelasi

Jumlah habitat yang
ditemukan

0,042*

0,829

Bermakna

Sangat Kuat

Positif

Curah Hujan

0,610*

-0,097

Tidak Bermakna

Hari Hujan

0,857*

-0,034

Tidak Bermakna

Ketinggian
Kepadatan Penduduk

0,018**
0,184

- 0,580
-0,250

Bermakna
Tidak Bermakna

* Spearman-rho, **Gamma, p Value ≤0,05 = Ada Hubungan Bermakna
Sumber : Data Primer, 2014

Berdasarkan hasil uji korelasi pada

Sangat
Lemah
Sangat
Lemah
Sedang
Lemah

Negatif
Negatif
Negatif
Negatif

*N = 6, **N = 130

0.829), yakni semakin banyak jumlah

Tabel 1 menunjukkan bahwa banyaknya

habitat

perkembangbiakan

habitat memiliki hubungan korelasi positif

Anopheles, kejadian malaria cenderung

degan kejadian malaria (nilai p-Value =

meningkat. Curah hujan dan hari hujan

0.042<0.05, koefisien korelasi (r) =

tidak

memiliki

hubungan

larva

korelasi
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bermakna dengan kejadian malaria positif

(nilai

hujan = 0.610 >0.05 dan p-Value hari

lain yang mempengaruhi seperti mobilitas

hujan = 0.857 >0.05). Ketinggian dan

manusia antar kawasan.

kejadian

malaria

korelasi

memiliki

negatif

yakni

(nilai

p-

Malaria dan Keberadaan Habitat

kejadian malaria positif yang di buffer

cenderung

dengan titik habitat pada Gambar 2.

menurun/rendah. Kepadatan penduduk dan

menunjukkan sebagian besar titik kasus

kejadian malaria tidak memiliki hubungan

malaria disekitarnya terdapat titik habitat

korelasi yang bermakna diantara keduanya

perkembangbiakan larva Anophels dalam

(nilai p-Value =0.184>0.05).

radius 500 m sehingga dapat dikatakan

kejadian

tinggi

Menurut peta overlay sebaran titik

suatu

wilayah,

semakin

curah

hubungan

Value=0.018<0.05, koefisien korelasi r= 0.580),

p-Value

malaria

bahwa kejadian malaria cenderung terjadi
Pembahasan

di

Kecenderungan Sebaran Spasial Malaria

perkembangbiakan larva Anopheles hal ini

Penelitian ini menemukan bahwa

sejalan dengan hasil penelitian Sunaryo

kecenderungan

dan Benediktus (2012) bahwa sebaran

pola

spasial

kejadian

wilayah

kasus

pada

keberadaan habitat Anopheles.

1.

menunjukkan

pola

sangat

terdapat

malaria di Kabupaten Kepulauan Selayar
Gambar

malaria

yang

habitat

terkait

dengan

berkerumun di suatu wilayah tertentu
dengan titik kasus yang berdekatan di

Malaria dan Curah Hujan Serta Jumlah

wilayah yang banyak terdapat habitat

Hari Hujan

perkembangbiakan larva. Hal ini sesuai

Menurut overlay kejadian malaria

dengan pendapat Santjaka (2013) bahwa

positif dengan curah hujan pada Gambar 3.

penyakit malaria seringkali membentuk

kasus malaria

suatu

pada

didaerah dengan curah hujan yang rendah

tiga

(>50 mm) dengan jumlah hari hujan yang

dimensi penularan pasti terjadi di daerah

rendah (<10 hari/bulan) yang dtunjukkan

tersebut

dan

pada Gambar 4. Hal ini berkaitan dengan

feeding. Disamping itu jarak terbang

intensitas hujan, jika sangat lebat diikuti

nyamuk sangat terbatas pada rentang 400

angin dalam waktu relatif lama justru

m sehingga tidak memungkinkan transmisi

dapat menghilangkan tempat perindukan

penularan berkembang menjadi kawasan

larva karena aliran air deras membawa

lebih luas kecuali karena beberapa faktor

atau

wilayah

kluster/kelompok

terbatas

yang terbatas sehingga

yaitu

breeding,

resting

tersebar lebih banyak

menghayutkan

larva,

berpindah
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tempat dan akhirnya mati sehingga siklus

banyaknya

habitat

perkembangbiakan

hidup nyamuk terputus mata rantainya

potensial bagi nyamuk Anopheles.

(Santjaka, 2013).
Korelasi Malaria dengan Habitat
Kejadian malaria positif dengan

Malaria dan Ketinggian Wilayah
Menurut overlay kejadian malaria

banyaknya

habitat

berkorelasi

positif

positif dengan ketinggian wilayah/Altitude

dengan kekuatan hubungan yang sangat

pada

kuat

Gambar

5.

Menunjukkan

hal

ini

menunjukkan

malaria

kecenderungan kasus malaria berada di

cenderung terjadi di wilayah yang banyak

wilayah dataran rendah, dekat dengan

terdapat habitat perkembangbiakan. Hasil

garis pantai (>100 mdpl) sedangkan di

penelitian di Kecamatan Pagedongan,

daerah pegunungan (>1000 mdpl) tidak

Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah

ditemukan adanya kasus malaria. Hal ini

juga menemukan bahwa sebaran kasus

dipengaruhi suhu rata-rata di ketinggian

malaria dalam radius 300 m banyak

cenderung menurun (Harijanto, 2000)

ditemukan habitat Anopheles dan tersebar

sehingga

tidak terlalu jauh dari sungai (Sunaryo dan

mempengaruhi

metabolisme,

proses

pertumbuhan

dan

Benediktus,

2012)

yang

berpengaruh

keberadaan

habitat

perkembangan nyamuk sebagai vektor

terhadap

(Ningsih, 2010).

perkembangbiakan

Anopheles

berupa

rembesan/ aliran dari sungai ke lingkungan
di sekitarnya dan membentuk genangan.

Malaria dan Kepadatan Penduduk
Menurut overlay kejadian malaria
positif dengan kepadatan penduduk terlihat

Korelasi Malaria dengan Curah Hujan

bahwa sebaran titik kasus cenderung

dan Jumlah Hari Hujan

berada

di

daerah

kepadatan

Curah hujan dan hari hujan tidak

penduduk kurang padat (250 Jiwa/Km2).

memiliki hubungan korelasi bermakna

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian

dengan kejadian malaria positif, hal ini

Sulistyawati (2012) di Kab.Purworejo

sesuai hasil penelitian di Kecamatan

bahwa

malaria

Bintan Utara Kabupaten Bintan Provinsi

meningkat dengan lokasi desa masih

Kepulauan Riau, bahwa curah hujan cukup

dalam klasifikasi kepadatan rendah karena

tinggi,

daerah dengan kepadatan penduduk rendah

pertumbuhan/perkembangbiakan nyamuk

kondisi lingkungannya sangat mendukung

Anopheles, sehingga dapat membatasi

kuantitas

dengan

kejadian

tidak

mendukung

jumlah gigitan nyamuk pada manusia dan
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tidak terdapat hubungan yang bermakna

ketinggian dengan kejadian malaria pada

antara

juga

curah

malaria(Muslim,

hujan

dengan

2008).

kejadian

kasus

malaria

dalam

terkosentarsi ditempat yang rendah. Hal ini

epidemiologi malaria tergantung pada

sesuai dengan pola penyebaran malaria

porositas dan permiabilitas (kemampuan

semakin luas terjadi pada wilayah yang

tanah dalam menyerap air hujan) dan

berada pada ketinggian dibawah 1000

lamanya genangan, jika lamanya genangan

mdpl dan semakin sedikit atau tidak

tidak

ditemukan pada ketinggian diatas 1000

melampaui

Hujan

menunjukkan

proses

penetasan

telur/larva nyamuk Anopheles, maka tidak

mdpl (Depkes, 2003).

sempat menjadi breeding site (Santjaka,
2013).

Korelasi

Malaria dengan

Kepadatan

Penduduk
Kepadatan

Korelasi Malaria dengan Ketinggian

penduduk

dengan

kejadian malaria positif tidak memiliki

Wilayah
Ketinggian menunjukkan adanya

hubungan korelasi yang bermakna, hasil

hubungan korelasi yang bermakna antara

penelitian

ini

sejalan

dengan

ketinggian dengan kejadian malaria dan

penelitian

di

kekuatan hubungannya sedang dan berpola

bahwa malaria secara konsisten terjadi di

negatif (berlawanan arah), hal ini sesuai

negara-negara dengan kepadatan penduduk

dengan hasil penelitian sebelumnya bahwa

yang rendah (Hafiz dan Rasidah, 2012).

Semenanjung

hasil

Malaysia

secara spasial ketinggian menunjukkan
pola yang negatif (berlawan arah) dengan

Kesimpulan

kejadian malaria dan memiliki hubungan

Polas spasial kejadian malaria di

korelasi (Barrera et al., 1999). Namun

Kabupaten

penelitian di Kab. Muaro Jambi ketinggian

menunjukkan pola berkerumun di wilayah

tidak menunjukkan hubungan korelasi

yang

yang bermakna dengan malaria positif

perkembangbiakan larva, dengan curah

(Ningsih, 2010). Secara umum malaria

hujan rendah (>50 mm), jumlah hari hujan

berkurang pada ketinggian yang semakin

<10 hari/bulan, ketinggian <100 mdpl

bertambah, hal ini berkaitan dengan

(dataran

menurunnya suhu rata-rata (Harijanto,

penduduk

2000) mempengaruhi proses metabolisme,

padat). Semakin banyak jumlah habitat

pertumbuhan dan perkembangan nyamuk

perkembangbiakan

(Ningsih,

kejadian malaria cenderung meningkat dan

2010).
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