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BAB 5 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Faktor karakteristik pemukiman mempengaruhi kesempatan berkembangbiak 

nyamuk aedes aegypti. Pada Kecamatan Cimahi Tengah, pada tiap - tiap 

Kelurahanya memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap kejadian demam 

berdarah dengue dilihat dari aspek karakteristik pemukiman yang dimiliki 

Kecamatan Cimahi Tengah. Sementara pada Kecamatan Cimahi Utara dan 

Kecamatan Cimahi Selatan rata – rata tiap kelurahanya memiliki tingkat 

kerentanan sedang. Dengan semakin pesatnya perkembangan pemukiman di 

Kota Cimahi, faktor fisik yang dapat mempengaruhi tingkat perkembangan 

nyamuk aedes aigypti seperti suhu, curah hujan, kelembapan dan kecepatan 

angin yang biasanya bersifat fluktuatif yang dipegaruhi banyak faktor 

menjadi relatif stabil wilayah yang memiliki pemukiman yang padat dan 

kumuh sehingga menjadikan faktor fisik tidak relevan lagi dalam 

mempengaruhi tingkat perkembangan nyamuk aedes aegypti di Kota Cimahi.  

2. Di Kota Cimahi 0,16 % penduduk setiap harinya beresiko untuk terjangkit 

demam berdarah dengue. Sebagian besar penderita berusia < 18 tahun dengan 

penderira sebanyak 149 penderita. Ratio jenis kelamin penderita demam 

berdarah yaitu perempuan dengan persentase sebanyak 56,37% atau 140 

penderita, sedangkan penderita berjenis kelamin laki-laki hanya sebanyak 109 

penderita atau 43,63%. Jumlah penderita demam berdarah diatas yang 

cenderung merata, mengidentifikasikan bahwa nyamuk aedes aegypti tidak 

memilih-milih mangsanya 

3. Tingginya tingkat konsentrasi kepadatan penderita demam berdarah dengue 

pada tahun 2015 di Kecamatan Cimahi Tengah menandakan tingginya tingkat 

perkembangan nyamuk aedes aegypti di wilayah tersebut. Persebaran demam 

berdarah dengue di Kota Cimahi pada tahun 2015 menyebar ke arah utara 



114 
 

 
Veldhy Pratama Sutedja, 2017 
ANALISIS POLA DAN PERSEBARAN DEMAM BERDARAH DENGUE DI KOTA CIMAHI 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

timur laut dan selatan barat daya dan menyebar dengan pola clustered 

(berkelompok). 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

penulis mengajukan beberapa rekomendasi terkait penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Untuk Pemerintah Kota Cimahi 

Keterlibatan pihak Pemerintah Kota Cimahi dalam penanganan 

demam berdarah dengue dianggap perlu dikarenakan demam berdarah dengue 

bukan merupakan penyakit yang bersifat personal tetapi bersifat komunitas. 

Pemerintah Kota Cimahi hendaknya melalui kegiatan sosialisasi yang bersifat 

pada kelompok masyarakat dan bukan diarahkan pada tiap-tiap personal 

masyarakat seperti cara konvensional terdahulu. Penggunaan cara 3 M yaitu 

menguras, menutup, dan mendaur ulang merupakan cara yang efektif untuk 

menghindarkan suatu wilayah terhadap perkembangan nyamuk aedes aegypti 

yang menyebabkan demam berdarah dengue, tetapi jika tidak semua orang 

melakukan kegiatan tersebut pada suatu wilayah maka mengugurkun kegiatan 

3M yang dilakukan orang-orang yang lain.  

Diperlukanya cara yang sistematik untuk penanganan demam 

beradarah dengue. Sepeti membagi zonasi terhadap kegiatan 3M sehingga 

dapat memutus rantai perkembangan nyamuk aedes aegypti. Zonasi tersebut 

membagi waktu pada tiap-tiap wilayahnya untuk melakukan kegiatan 3M. 

Pemerintah Kota Cimahi dibutuhkan sebagai medium untuk penggerak 

masyarakat agar melakukan kegiatan tersebut secara sistematis sehingga 

setiap wilayahnya dapat terlindungi dari perkembangan nyamuk aedes 

aegypti.  

2. Untuk Masyarakat Kota Cimahi 

Masyarakat diharapkan melakukan kegiatan bersih-bersih rumah 

minimal 2 kali dalam satu minggu. Nyamuk aedes aegypti membutuhkan 

waktu 6-7 hari untuk mencapai dewasa, maka diharapkan jika masyarakat 

melakukan kegiatan bersih-bersih rumah 2 kali dalam satu minggu akan dapat 

memutus rantai perkembangan nyamuk aedes aigytpi yang dapat 
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menyebabkan demam berdarah dengue. Tetapi kegiatan tersebut harus 

dilakukan oleh setiap orang pada wilayah tersebut, karena jika ada satu rumah 

yang tidak melakukan kegiatan tersebut maka rumah tersebut dapat 

membahayakan rumah yang lainya. Diperlukanya suatu kerjasama antar 

warga untuk bersama-sama memberantas demam berdarah dengue, 

dikarenakan nyamuk aedes aegypti dapat terbang dengan radius 100 meter 

dari tempat perindukanya.  

3. Untuk Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti lebih mendalam lagi 

mengenai faktor yang dapat mempengaruhi tingkat perkemabangan nyamuk 

aedes aegypti, khususnya faktor yang dapat berpengaruh secara langsung 

yang dapat mempengaruhi tingkat perkembangan nyamuk aedes aegypti.  

 


