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Abstrak. Penyakit demam berdarah atau yang dikenal dengan demam berdarah dengue 

(DBD) merupakan salah satu penyakit epidemiologi yang menular, dapat menimbulkan 

kematian dalam waktu singkat, serta sering menimbulkan wabah ditemukan di daerah 

tropis dan subtropis di berbagai belahan dunia. Penyakit ini ditularkan oleh nyamuk 

Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Kedua jenis nyamuk tersebut ditemukan di daerah 
tropis dan subtropis di antaranya kepulauan di Indonesia hingga bagian utara Australia. 

Berdasarkan penyebarannya, DBD merupakan penyakit  lingkungan berbasis wilayah 

(spasial), artinya terjadinya DBD pada suatu wilayah tertentu berdampak pada 

terjadinya DBD pada wilayah yang berdekatan. Analisis spasial dipergunakan untuk 
menganalisis hubungan antara wilayah terjadinya DBD (lokasi geografis) dan kejadian 

DBD-nya. Ukuran hubungannya dapat dinyatakan indeks global dan indeks Moran. 

Indeks Moran merupakan indeks global yang dipergunakan untuk menentukan ada 

tidaknya hubungan spasial dalam penyeba ran penyakit, namun indeks Moran tidak 
memberikan informasi pola spasial pada wilayah tertentu (hanya mewakili secara 

global tentang autokorelasi spasial), oleh karena itu, diperlukan Local indicator of 

spatial association (LISA). Selain LISA dapat menentukan indeks lokal yang 

dipergunakan mengevaluasi kecenderungan adanya pengelompokkan spasial secara 
lokal juga dapat menunjukkan beberapa bentuk dari hubungan spasial. LISA untuk 

setiap wilayah memberikan petunjuk adanya pengelompokkan hubungan spasial yang 

signifikan dari nilai yang sama di sekitar wilayah daerah tersebut. Berdasarkan hasil 

dari LISA, pemetaannya dapat dilakukan dengan LISA cluster map. Pada artikel ini 
diterapkan LISA untuk mengidentifikasi penyebaran penyakit DBD di Jawa Tengah 

berdasarkan data DBD tahun 2016 dengan unit pengamatan 35 kabupaten/kotamadya 

dan data lattitude longgitude posisi kabupaten/kotamadya tersebut. Hasil penerapan 

menunjukkan bahwa penyebaran DBD dan pemetaan untuk bulan Februari, November 
dan Desember terjadi autokorelasi spasial positif dan klasifikasi terjadi pada hot spots, 

cold spots dan outlier. 

Kata kunci : DBD, indeks lokal, indeks global, LISA, cluster MAP 

I. PENDAHULUAN 

Dengue Haemorrhagic Fever atau Demam berdarah dengue (DBD) adalah penyakit demam akut yang 

disebabkan oleh virus dengue, yang masuk ke peredaran darah manusia melalui gigitan nyamuk dari genus 

Aedes, seperti Aedes aegypti. Penyakit DB merupakan salah satu penyakit menular, dapat menimbulkan 

kejadian luar biasa (KLB). Penyakit ini mempunyai perjalanan penyakit yang cepat, mudah menyebar dan 

dapat menyebabkan kematian dalam waktu singkat. Penyakit demam berdarah ditemukan di daerah tropis 

dan subtropis di berbagai belahan dunia, terutama di musim hujan yang lembab. Organisasi Kesehatan 

Dunia (WHO) memperkirakan setiap tahunnya terdapat 50-100 juta kasus infeksi virus dengue di seluruh 

dunia [1]. Patogenesis (asal, timbul dan berkembangnya penyakit) dengue dipengaruhi berbagai macam 

faktor, termasuk dari orang yang terjangkit dari virus itu sendiri. 

Referensi [1], penyakit DBD banyak ditemui di daerah tropis dan subtropis. Penyakit DBD disebabkan 

oleh virus Dengue dari genus Flavivirus, famili Flaviviridae. Vektor penyakit DBD di Indonesia adalah 

nyamuk Aedes aegypti. Vektor penyakit adalah hewan yang dapat berperan sebagai penular penyakit. 

Nyamuk Aedes aegypti lebih banyak ditemukan berkembang biak di tempat penampungan air dan tempat 

S - 4 

http://id.wikipedia.org/wiki/Penyakit
http://id.wikipedia.org/wiki/Virus


ISBN. 978-602-73403-2-9 (Cetak)                                                                 978-602-73403-3-6 (On-line)  

 

 

 

PS-24 

 

yang terdapat genangan air seperti bak mandi, vas bunga, ember dan sejenisnya. Penyakit DBD menjadi 

salah satu masalah kesehatan yang utama di Indonesia. Banyaknya penderita dan luas daerah 

penyebarannya semakin bertambah seiring dengan meningkatnya mobilitas dan kepadatan penduduk. 

Di Kawasan ASEAN, Indonesia menduduki peringkat pertama negara dengan kasus DBD tertinggi 

dengan 10.000 kasus pada tahun 2011. Bahkan Indonesia menjadi negara kedua setelah Brasil, yang 

memiliki kasus DBD tertinggi di dunia. Di wilayah tropis seperti Indonesia merupakan tempat yang cocok 

bagi berkembangnya nyamuk aedes aegypti sehingga banyak ditemukan kasus DBD di daerah yang 

memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Pada umumnya DBD ini muncul setelah curah hujan yang cukup 

tinggi terjadi.  

Di Indonesia, penyakit DBD merupakan permasalahan serius termasuk di Provinsi Jawa Tengah, 

terbukti 35 kabupaten/kota sudah pernah terjangkit penyakit DBD. Dinas Kesehatan mencatat jumlah 

rumah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011 sebanyak 8.366.601. Setelah  Dinkes melakukan pemeriksaan, 

terdapat jentik nyamuk sebanyak 40,53%. Dan rumah yang bebas jentik nyamuk sebanyak 77,14%. 

Berdasarkan rekapitulasi angka kesakitan (insidence rate/IR) DBD di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 

2011 sebesar 15,27/100.000 penduduk, menurun bila dibandingkan tahun 2010 yakni 59,8/100.000 

penduduk dan sudah mencapai target nasional yaitu kurang dari 20/100.000 penduduk. Refrensi [1], 

menyebutkan bahwa pada triwulan kedua tahun 2012  IR DBD untuk Kota Semarang adalah 32/100.000 

penduduk merupakan peringkat tertinggi di Provinsi Jawa Tengah.  

DBD merupakan penyakit lingkungan berbasis wilayah berdasarkan penyebarannya [2]. Hukum 

pertama geografi yang dikemukakan oleh [3, 4, 5, 6] bahwa segala sesuatu saling berhubungan satu dengan 

yang lainnya namun sesuatu yang berdekatan mempunyai pengaruh lebih besar dibandingkan dengan segala 

sesuatu yang berjauhan. Kondisi suatu wilayah secara umum berkaitan dengan kondisi di wilayah lain, 

terutama wilayah yang berdekatan. Hal tersebut disebut sebagai efek spasial. Analisis yang menggunakan 

efek tersebut adalah analisis spasial. Analisis spasial dapat dipergunakan untuk menilai hubungan antara 

lokasi geografis dan kasus kejadian DBD. Analisis spasial temporal dapat digunakan untuk 

mendeskripsikan pola kejadian dan membandingkannya dengan pola pada waktu yang berbeda. Refrensi 

[5, 6], autokorelasi spasial merupakan teknik dalam analisis spasial untuk mengukur tingkat hubungan 

dalam data yang dipengaruhi oleh ruang (data spasial). 

Autokorelasi spasial dapat mengukur kecenderungan adanya pengelompokkan hubungan spasial 

dengan menggunakan indeks global dan indeks lokal [8]. Indeks Moran merupakan indeks global yang 

dipergunakan untuk menentukan ada tidaknya hubungan spasial dalam penyebaran penyakit. Indeks Moran 

merupakan indeks global yang dipergunakan untuk menentukan ada tidaknya hubungan spasial dalam 

penyebaran penyakit, namun indeks Moran tidak memberikan informasi pola spasial pada wilayah tertentu 

(hanya mewakili secara global tentang autokorelasi spasial). Oleh karena itu, diperlukan Local indicator of 

spatial association (LISA) untuk menentukan indeks lokal yang dipergunakan mengevaluasi 

kecenderungan adanya pengelompokkan spasial secara lokal dan menunjukkan beberapa bentuk dari 

hubungan spasial [7, 8]. Penelitian terkait yang telah dilakukan adalah [9] yang mendeteksi autokorelasi 

multivariat Moran. Sementara yang lainnya [10], memodelkan spasial DBD dengan Geografis Information 

System (GIS). Pada kedua penelitian tersebut tidak dibahas dan diterapkan  LISA cluster map untuk DBD 

sehingga pada artikel ini diterapkan LISA cluster map untuk pemetaan dan penyebaran penyakit DBD.  

II. METODE PENELITIAN 

A. Data 

Data yang digunakan adalah data penyakit DBD di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Data 

berupa data geografis, yaitu letak geografis berdasarkan latitude dan longitude, serta jumlah penderita 

DBD. Data yang diperlukan adalah data bulanan pada Januari 2016-Desember 2016 dengan unit 

pengamatan merupakan kabupaten/kotamadya sebanyak 35 di Provinsi Jawa Tengah 

 

B. Langkah Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian terapan yaitu menerapkan data DBD yang disebutkan sebelumnya 

dengan LISA dan LISA cluster map.. Adapun langkah yang diperlukan adalah eksplorasi data DBD di 

Indonesia dan Jawa Tengah, menentukan latitude dan longitude, menghitung nilai Local Indicator of 

Spatial Association (LISA) untuk masing-masing provinsi, masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah 

serta melakukan pemetaan penyakit DBD dan menentukan hubungan spasial yang dapat ditunjukkan 

dengan menggunakan LISA cluster map. 
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Nilai observasi tiap daerah 

III.  TEORI 

A. Moran Scatterplot 

Referensi [3,11,13,14,15,16,17], Moran scatterplot digunakan untuk menggambarkan indeks Moran. 

Scatterplot ini terdiri dari pasangan nilai observasi untuk setiap daerah dan nilai rata-rata dari daerah 

sekitarnya. Terdapat empat kuadran yang berbeda dalam Moran scatterplot yang menunjukkan empat tipe 

hubungan spasial antara suatu daerah dengan daerah yang berdekatan sebagai berikut. 

a. Kuadran I. Suatu daerah yang memiliki nilai tinggi dengan daerah-daerah disekitarnya yang 

mempunyai nilai tinggi pula, termasuk dalam kuadran I yang terletak di bagian kanan atas. Daerah 

yang termasuk dalam kuadran I merupakan daerah  high-high (H-H). 

b. Kuadran II. Suatu daerah dengan nilai yang rendah dikelilingi daerah-daerah yang mempunyai nilai 

tinggi termasuk dalam kuadran II yang terletak di bagian kiri atas. Daerah yang termasuk dalam 

kuadran II merupakan  daerah low-high (L-H). 

c. Kuadran III. Suatu daerah dengan nilai yang rendah dikelilingi daerah-daerah yang mempunyai nilai 

rendah termasuk dalam kuadran III yang terletak di bagian kiri bawah. Daerah yang termasuk dalam 

kuadran III merupakan  daerah low-low (L-L). 

d. Kuadran IV. Suatu daerah dengan nilai yang tinggi dikelilingi daerah-daerah yang mempunyai nilai 

rendah termasuk dalam kuadran IV yang terletak di bagian kanan bawah. Daerah yang termasuk dalam 

kuadran IV merupakan  daerah high- low (H-L). 

Moran scatterplot ditunjukkan pada Gambar 1. 

 

 

 

GAMBAR 1. MORAN SCATTERPLOT 

 

Kuadran I dan III menunjukkan autokorelasi spasial positif yaitu adanya pengelompokan dari nilai-nilai 

yang sama baik tinggi maupun rendah. Kuadran II dan IV menunjukkan autokorelasi spasial negatif yaitu 

adanya pengelompokan dari nilai-nilai yang berbeda. Meskipun demikian, Moran scatterplot tidak dapat 

memberikan indikasi atau menunjukkan pengelompokan spasial yang signifikan. 

B. Local Indicator of Spatial Association (LISA) 

Autokorelasi spasial global dalam hal ini adalah indeks Moran tidak memberikan informasi pola spasial 

pada daerah tertentu [17,18,19,20,21]. Oleh karena itu, diperlukan informasi kecenderungan adanya 

hubungan spasial di setiap lokasi dengan menentukan LISA. Referensi [7,17,22,23,24,25], mendefinisikan 

LISA sebagai suatu statistik yang dapat memberikan petunjuk adanya pengelompokan hubungan spasial 

yang signifikan dari nilai yang sama disekitar daerah tersebut. LISA untuk setiap wilayah  i ditulis sebagai  

𝐿𝑖 =
𝑧𝑖 

𝑚2
∑ 𝑤𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

 𝑧𝑗                                                                         (1)  

dengan 𝑚2 =
1

𝑛
∑ 𝑧𝑖 

2𝑛
𝑖=1  , 𝑧𝑖 = (𝑥𝑖 − �̅�), 𝑧𝑗 = (𝑥𝑗 − �̅�) , 𝐼𝑖  adalah nilai LISA pada daerah i, n adalah 

banyak lokasi kejadian, 𝑥𝑖 adalah jumlah penderita demam berdarah pada daerah i, 𝑥𝑗 adalah jumlah 

penderita demam berdarah pada daerah j, �̅�  adalah rata–rata jumlah penderita demam berdarah, 𝑤𝑖𝑗 adalah 

elemen matriks pembobotan antara daerah i dan j.  

Nilai LISA digunakan untuk mengidentifikasi adanya hubungan spasial yang signifikan dan 

pencilannya. Pencilan spasial merupakan daerah tertentu yang memiliki nilai berlawanan dengan daerah 
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disekitarnya, hal ini berbeda dengan hubungan spasial yang memiliki nilai yang sama (tinggi maupun 

rendah). Menurut Hubungan spasial sesuai dengan nilai  LISA dapat diklasifikasikan dalam empat hubungan 

spasial yang diuraikan sebagai berikut. 

1) Hot Spots, High–high (H-H). Suatu daerah memiliki hubungan spasial high–high (H-H) dengan 

daerah sekitarnya jika memiliki nilai LISA yang sama tinggi dan signifikan. Hal ini berarti daerah 

yang mempunyai jumlah penderita tinggi berdekatan dengan daerah yang memiliki jumlah penderita 

yang tinggi juga.  

2) Outliers, Low-high (L-H). Suatu daerah memiliki hubungan spasial low-high (L-H) dengan daerah 

sekitarnya jika daerah tersebut memiliki nilai LISA yang lebih rendah dan signifikan dibandingkan 

dengan sekitarnya. Hal ini berarti daerah yang mempunyai jumlah penderita rendah berdekatan 

dengan daerah yang memiliki jumlah penderita yang tinggi.  

3) Outliers, high-low (H-L). Suatu daerah memiliki hubungan spasial high–low (H-L) dengan daerah 

sekitarnya jika daerah tersebut memiliki nilai LISA yang lebih tinggi dan signifikan dibandingkan 

dengan sekitarnya. Hal ini berarti daerah yang mempunyai jumlah penderita tinggi berdekatan 

dengan daerah yang memiliki jumlah penderita yang rendah.  

4) Cold Spots, low-low (L-L). Suatu daerah memiliki hubungan spasial low-low (L-L) dengan daerah 

sekitarnya jika memiliki nilai LISA yang sama rendah dan signifikan. Hal ini berarti daerah yang 

mempunyai jumlah penderita rendah berdekatan dengan daerah yang memiliki jumlah penderita 

yang rendah juga.  

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam hasil dan pembahasan ini dilakukan pembahasan pada pemetaan dan penyebaran banyaknya 

kejadian DBD di Indonesia dan di Jawa Tengah serta pemetaan dan penyebaran banyaknya kejadian DBD 

di Jawa Tengah pada bulan November dan Desember. 

A. Pemetaan dan penyebaran kejadian DBD di Indonesia 

Untuk melihat gambaran secara umum pemetaan kejadian DBD di Indonesia yang memberikan 

pengaruh spasial secara signifikan digunakan nilai LISA pada masing-masing provinsi di Jawa Tengah.  

Perhitungan LISA menggunakan persamaan (1). Nilai LISA dapat digunakan untuk memberikan petunjuk 

adanya pengelompokan hubungan spasial yang signifikan. Hal ini berarti, provinsi yang memiliki nilai yang 

sama dengan sekitarnya dan signifikan mempunyai hubungan spasial tertentu seperti high-high (H-H), low-

low (L-L), high-low (H-L) dan low-high (L-H). Hubungan spasial tersebut dapat ditunjukkan dengan 

menggunakan LISA cluster map pada software OpenGeoDa 9.15. Dan hasil pemetaan ditunjukkan pada 

Gambar 1. 

 
GAMBAR 1. IDENTIFIKASI PEMETAAN DAN PENYEBARAN KEJADIAN DBD DI INDONESIA 

 

Pada Gambar 1, identifikasi dengan LISA menunjukkan bahwa hubungan spasial High-High (H-H) 

terjadi di 11 Kota Jakarta Barat, Selatan, Pusat, Utara, Timur; Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten 

Bandung Barat, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Badung dan Korta Denpasar. Hubungan H-H 

menunjukkan bahwa kabupaten/kota dengan nilai LISA tinggi dikelilingi oleh kabupaten/kota yang juga 

tinggi. 

 

Masih pada Gambar 1, hubungan spasial low-low (L-L) merupakan klasifikasi dengan anggota 
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terbanyak yang terjadi di 16 kabupaten/kota Jawa Tengah yaitu Banyumas, Pemalang, Purbalingga 

Pekalongan, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Batang, Kendal, Temanggung, Magelang, 

Semarang, Sukoharjo, Karanganyar dan Ngawi. Dan pembahasan difokuskan pada hubungan spasial ini. 

Hubungan spasial L-L ditunjukkan dengan kabupaten yang memiliki nilai rendah dikelilingi oleh kabupaten 

yang memiliki nilai rendah. 

 

B. Deskripsi Data DBD Jawa Tengah 

Seperti sudah diuraikan pada  latar belakang masalah dan hasil identifikasi pemetaan dan penyebaran 

kejadian DBD di Indonesia bahwa kejadian terbanyak di 16 kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan 

klasifikasi L-L. Dengan memeperhatikan Gambar 2 (a) nampak bahwa tiga besar kejadian DBD berada 

pada bulan Februari diikuti oleh bulan Januari dan April. Namun, hal tersebut tidak diikuti dengan proporsi 

kematian akibat DBD yang dalam hitungan 3 besar proporsi kematian terjadi pada bulan April, November 

dan Desember. 

 
  

(a) (b) 
GAMBAR 2. HISTOGRAM  (A) BANYAK KASUS DBD SETIAP BULAN DAN  (B) PROPORSI KEMATIAN AKIBAT DBD SETIAP 

BULAN 

 

Oleh karena itu dilakukan identifikasi penyebaran dan pemetaan kasus DBD di Jawa Tengah yang terjadi 

pada bulan tersebut. 

C. Identifikasi Penyebaran Dbd Jawa Tengah 

Tingginya IR DBD disebabkan oleh adanya iklim tidak stabil dan curah hujan cukup banyak pada 

musim penghujan yang merupakan sarana perkembangbiakan nyamuk Aedes Aegipty yang cukup potensial. 

Parasit dan vektor penyakit sangat peka terhadap faktor iklim, khususnya suhu, curah hujan, kelembaban, 

permukaan air, dan angin (Hopp & Foley, 2001). Hal ini diperkuat oleh Brisbois & Ali (2010) bahwa 

penyebaran beberapa penyakit menular sangat dipengaruhi oleh faktor iklim. Begitu juga dalam hal 

distribusi dan kelimpahan dari organisme vektor dan host intermediate. Penyakit yang tersebar melalui 

vektor (vector borne disease) seperti halnya DBD perlu diwaspadai karena penularannya akan makin 

meningkat seiring dengan perubahan iklim (Ramesh et al., 2010). 
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(b) 

GAMBAR 3. PEMETAAN (A) DAN POLA PENYEBARAN DBD (B) PADA BULAN PEBRUARI 
 

Pada bulan Februari 2016 ada klasifikasi hot spots untuk kabupaten Pati, Rembang, Blora dan 

Grobogan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3 (a). Hal tersebut berarti wilayah dengan banyak 

penderita DBD tinggi dikelilingi oleh wilayah yang sama tingginya. Masih pada Gambar 3 (a),  

outliers (L-H) pada Kabupaten Demak. Pola penyebaran DBD pada bulan Pebruari dapat 

ditunjukkan dengan membandingkan nilai indeks Moran terhadap nilai 𝐸[𝐼], dengan nilai 𝐸[𝐼] =

−
1

𝑛−1
= −0,02941 untuk 𝑛 = 35. Jika nilai indeks Moran lebih kecil dari 𝐸[𝐼] maka autokorelasi 

spasial negatif dan sebaliknya jika lebih besar 𝐸[𝐼] maka autokorelasi spasial positif. Pada Gambar 

3 (b) juga ditunjukkan nilai indeks Moran 0.317066 lebih besar dari nilai E(I)= -0,02941, terdapat 

autokorelasi spasial positif. 

 

 
(a)  

 

(b) 

GAMBAR 4. PEMETAAN (A) DAN POLA PENYEBARAN DBD (B) PADA BULAN NOVEMBER 

 

Pada Gambar 4 (a) bulan November 2016 ada klasifikasi hot spots untuk kabupaten Demak, Semarang 

dan Grobogan. Hal tersebut berarti wilayah dengan banyak penderita DBD tinggi dikelilingi oleh wilayah 

yang sama tingginya. Dan klasifikasi outliers (H-L) adalah Kabupaten Batang dan outliers (L-H) pada 

Kabupaten Kudus dan Blora. Pola penyebaran DBD pada bulan November dapat ditunjukkan dengan 

membandingkan nilai indeks Moran terhadap nilai 𝐸[𝐼], dimana nilai 𝐸[𝐼] = −
1

𝑛−1
= −0,02941 dengan 

𝑛 = 35. Jika nilai indeks Moran lebih kecil dari 𝐸[𝐼], maka autokorelasi spasial negatif dan jika lebih besar 

𝐸[𝐼], maka autokorelasi spasial positif. Pada Gambar4 (b) juga menunjukkan nilai indeks Moran 0.18961 

lebih besar dari nilai E(I)= -0,02941, hal ini berarti terdapat autokorelasi spasial positif. 
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(a) 

 

 

(b) 

GAMBAR 5. PEMETAAN (A) DAN POLA PENYEBARAN DBD (B) PADA BULAN DESEMBER 

 

Berdasarkan Gambar 5 (a) pada bulan Desember 2016 ada klasifikasi hot spots untuk Kabupaten Jepara, 

Pati dan Demak, Blora dan Grobogan. Hal tersebut berarti wilayah dengan banyak penderita DBD tinggi 

dikelilingi oleh wilayah yang sama tingginya.  Klasifikasi cold spots adalah Kabupaten Sukoharjo dan 

Kabupaten Karanganyar. Hal tersebut berarti wilayah dengan banyak penderita DBD rendah dikelilingi 

oleh wilayah yang sama rendahnya Dan klasifikasi outliers (H-L) adalah Kabupaten Batang dan Kabupaten 

Temanggung dan outliers (L-H) pada Kabupaten Kudus.  

Pola penyebaran DBD pada bulan Desember dapat ditunjukkan dengan membandingkan nilai indeks 

Moran terhadap nilai 𝐸[𝐼], dimana nilai 𝐸[𝐼] = −
1

𝑛−1
= −0,02941 dengan 𝑛 = 35. Seperti yang telah 

diuraikan sebelumnya bahwa jika nilai indeks Moran lebih kecil dari 𝐸[𝐼] maka autokorelasi spasial negatif 

dan jika lebih besar 𝐸[𝐼], maka autokorelasi spasial positif. Pada Gambar juga menunjukkan nilai indeks 

Moran 0.331004 lebih besar dari nilai E(I)= -0,02941, hal ini berarti terdapat autokorelasi spasial positif. 

V. SIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil dari LISA, pemetaannya dapat dilakukan dengan LISA cluster map. Pada artikel ini 

diterapkan LISA untuk mengidentifikasi penyebaran penyakit DBD di Jawa Tengah berdasarkan data DBD 

tahun 2016 dengan unit pengamatan 35 kabupaten/kotamadya dan data lattitude-longgitude posisi 

kabupaten/kotamadya tersebut. Pada contoh yang artikel ini yaitu penyebaran DBD dan pemetaannya bulan 

Februari, November dan Desember ditunjukkan terjadinya autokorelasi spasial positif dan klasifikasi terjadi 

pada hot spots, cold spots dan outlier. 
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