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BSTRAK 

 

Fatmawati T. 2014. Distribusi dan Kelimpahan Larva Nyamuk Aedes spp. di 

Kelurahan Sukorejo Gunungpati Semarang Berdasarkan Peletakan Ovitrap. 

Skripsi, Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang. Dr. Sri 

Ngabekti, M.S dan Drs. Bambang Priyono, M.Si. 

 

 Nyamuk merupakan serangga yang memiliki peranan penting bagi 

kehidupan manusia.Aedes spp merupakan salah satu spesies nyamuk yang 

berperan sebagai pembawa vektor penyebab demam berdarah dengue.Sukorejo 

merupakan salah satu Kelurahan dari 5 Kelurahan yang bernaung dibawah 

Puskesmas Sekaran yang merupakan daerah dengan kasus DBD tertinggi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui distribusi dan kelimpahan larva 

nyamuk Aedes spp. di Kelurahan Sukorejo Gunungpati Semarang berdasarkan 

peletakan ovitrap. Metode penelitian dilakukan dengan cara mengamati ovitrap, 

mengidentifikasi larva, dan menghitung persentase larva Aedes spp. yang berhasil 

menetas dari hasil ovitrap. Pemasangan ovitrap diletakkan di dalam dan di luar 

pemukiman, kebun dan sekolah dasar di 6 RW (RW 1, 2, 3, 5, 11, dan 12) dan 3 

SD (SD Sukorejo 1, 2, dan 3).  

Hasil penelitian menunjukkan dari 30 buah ovitrap yang dipasang  di 

pemukiman dan 10 buah di SD, jumlah ovitrap positif terbanyak di RW 11 dengan 

IO 15,2% dan kerapatan 608 butir/ovitrap, dan terendah di RW 12 dengan IO 

5,7% dan kerapatan 198 butir/ovitrap. SD dengan jumlah ovitrap positif terbanyak 

yaitu di SD 1 dengan IO 2,8% dan kerapatan 148 butir/ovitrap, dan terendah di 

SD 2 dengan IO 0,9% dan kerapatan 71 butir/ovitrap. Hasil identifikasi 

menunjukkan spesies Aedes aegypti dan Aedes albopictus pada semua lokasi 

penelitian. Faktor lingkungan yang terukur di Sukorejo yaitu intensitas cahaya 

berkisar antara 0,01-4130 lux dan kelembaban berkisar antara 41%-80%. 

Nyamuk Aedes spp. terdapat di semua lokasi penelitian dengan pusat 

distribusi di RW 11 (skor 2).Kelimpahan populasi tertinggi dapat dilihat dari 

kerapatan jumlah telur per ovitrap yaitu di RW 11. 

 

Kata kunci:Aedes spp., IO, Kerapatan, Ovitrap 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Nyamuk merupakan serangga yang memiliki peranan penting bagi 

kehidupan manusia.Aedes spp. merupakan salah satu spesies nyamuk yang 

berperan sebagai pembawa vektor penyebab DBD (Demam Berdarah Dengue), 

penyakit kuning (yellow fever), DB (demam dengue), dan chikungunya. Populasi 

nyamuk Aedes spp. sangat meningkat tajam pada musim penghujan, peledakan 

populasi ini diakibatkan tersedianya tempat perindukan bagi nyamuk Aedes spp. 

yaitu tempat-tempat yang tergenang air hujan seperti kaleng bekas, ban bekas, 

bekas potongan bambu, lubang di pohon, tempat minum burung, dan sebagainya. 

Nyamuk termasuk kedalam sub ordo Nematocera, family Culicidae dan 

terdiri atas beberapa genus, salah satu diantaranya yaitu genus Aedes yang terdiri 

atas 500 jenis, Aedes aegypti dan Aedes albopictus merupakan spesies terpenting 

(Hadi & Sofiana 2000). 

Para ahli berpendapat bahwa Aedes spp. berasal dari Afrika, yaitu Ethiopia 

dan mulai menyebar ke Asia Tenggara pada pertengahan abad ke-19 terutama di 

daerah-daerah pantai.Penyebaran nyamuk ini hampir seluruh pelosok dunia 

dimungkinkan oleh meningkatnya volume perdagangan dengan kapal dan 

penyebarannya selalu disebabkan oleh manusia. Pada awalnya nyamuk 

berdomisili disekitar pelabuhan, selanjutnya menyebar ke pedalaman terutama 

melalui sungai atau alat lalu lintas lain. Di wilayah timur zoogeografis 

diperkirakan terdapat 16 spesies lain dari subgenus stegomiya disamping Aedes 

aegypti diantaranya Aedes albopictus yang terbanyak (Soedarmo 1998). 

Penyebaran Aedes spp. disuatu kawasan dipengaruhi oleh kondisi cuaca, 

suhu lingkungan, kelembapan ataupun media biak. Diantara musim penghujan dan 

musim kemarau terjadi perbedaan yang signifikan. Perkembangan Aedes spp.akan 

mengalami fluktuasi yang cukup tinggi dimusim penghujan dan akan mengalami 

penurunan yang cukup berarti di musim kemarau (Dian 2004). 

Nyamuk Aedes spp. merupakan hewan diurnal.Kegiatan mencari makan 

atau menghisap darah dimulai ketika matahari terbit yaitu sekitar pukul 08.00-
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12.00 hingga menjelang terbenam matahari sekitar pukul 15.00-17.00.Spesies 

Aedes aegypti lebih menyukai darah manusia dan sering ditemukan di dalam 

ruangan, sedangkan Aedes albopictus lebih menyukai darah hewan dan biasanya 

ditemukan di kebun-kebun atau diluar rumah. 

Berdasarkan data dari DINKES Kota Semarang (2011) kasus DBD di kota 

Semarang pada tahun 2011 sebanyak 1.303 kasus. Jumlah tersebut mengalami 

penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2010 yang mencapai 5.556 kasus atau 

turun 76,5%. Jumlah Kematian DBD Tahun 2011 tercatat 10 kasus atau turun 

78,7% dibanding Tahun 2010 yang mencapai 47 kasus kematian. 

Kasus demam berdarah sampai hari ini belum ditemukan obatnya, sehingga 

masih mengandalkan pengendalian vektor.Habitat nyamuk Aedes spp.yang 

menjadi penular penyakit DBD, yang dekat dengan tempat tinggal meningkatkan 

kemungkinan kontak dengan manusia. Oleh karena itu, disamping tindakan 

pengendalian, perlu juga pengamatan status vektor salah satunya berupa indeks 

ovitrap (Focks 2003). 

Upaya pengendalian telah banyak dilakukan, diantaranya adalah pengasapan 

(fogging) dan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dengan 3M.Namun, hal 

tersebut belum diupayakan dengan maksimal karena dipengaruhi beberapa faktor 

sehingga masih banyak terjadi kasus DBD.Pada dasarnya, terdapat tiga metode 

pengendalian vektor nyamuk, yaitu secara fisik, kimiawi, biologis dan 

pengelolaan lingkungan yang dapat diterapkan dengan pertimbangan rasional 

serta memperhatikan tingkat endemisitas daerah tersebut. Salah satu inovasi cara 

pengendalian vektor DBD adalah dengan pemanfaatan ovitrap. Cara ini telah 

berhasil dilakukan di Singapura dengan memasang 2000 ovitrap di daerah 

endemis DHF (WHO 2005). 

Berbagai hasil penelitian tentang ovitrap sebelumnya telah menunjukkan 

bahwa ovitrap memiliki fungsi monitoring dan pengendalian Aedes spp. (Cheung 

&Fok 2009).kelebihan dari survei entomologi dengan menggunakan ovitrap 

adalah menghasilkan data yang lebih spesifik, lebih ekonomis, dan sensitif untuk 

pengambilan sampel populasi dengan area yang lebih luas (Masuh et al. 2008). 

Namun, penggunaan ovitrap sebagai salah satu metode pengukuran kepadatan 
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nyamuk belum banyak diaplikasikan penggunaannya.Apabila penggunaan ovitrap 

lebih ditekankan untuk monitoring Aedes spp. perlu juga diperhatikan indeks 

ovitrap sebagai salah satu acuan dalam interpretasi data (Cheung & Fok 2009). 

Ovitrap yang positif merefleksikan kepadatan nyamuk dewasa yang sangat 

berguna sebagai alat surveilans vektor Aedes spp. dan dapat menggambarkan 

infestasi nyamuk yang sebenarnya di suatu wilayah (Morato et al. 2005), sehingga 

dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana tingkat kerawanan wilayah dengan 

memperhitungkan nilai indeks ovitrap. Hongkong telah menggunakan indeks 

ovitrap sebagai salah satu sistem kewaspadaan terhadap resiko penularan penyakit 

DBD (Sze et al. 2007). 

Hasil wawancara di Puskesmas Sekaran terdapat lima Kelurahan yang 

bernaung dibawah Puskesmas Sekaran, yaitu Kelurahan Ngijo, Kalisegoro, 

Patemon, Sekaran dan Sukorejo. Kelurahan Sukorejo merupakan daerah yang 

memiliki Angka Bebas Jentik (ABJ) terendah dibandingkan dengan empat 

kelurahan lain yaitu sebesar 84 % dan merupakan daerah dengan kasus DBD 

terbanyak. Data kasus DBD dari bulan Januari hingga April 2013 terdapat 32 

kasus, dan yang terbanyak terdapat di RW 12. Berdasarkan hasil wawancara 

tersebut maka perlu dilakukan penelitian dengan judul “Distribusi dan 

Kelimpahan Larva Nyamuk Aedes spp. di Kelurahan Sukorejo Gunungpati 

Semarang Berdasarkan Peletakan Ovitrap” mengingat daerah tersebut  merupakan 

daerah endemis DBD. 

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana distribusi dan kelimpahan larva nyamuk Aedes spp. di 

Kelurahan Sukorejo Gunungpati Semarangberdasarkan peletakan ovitrap? 

 

C. Penegasan Istilah 

1. Larva nyamuk Aedes spp. 

Nyamuk memiliki siklus hidup holometabola (sempurna).Siklus hidup 

terdiri dari empat stadium, yaitu telur-larva-pupa-dewasa (Foster & Walker 

2002).Pada penelitian ini menggunakan stadium larva.Larva nyamuk yang 
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dimaksud adalah larva nyamuk Aedes spp. hasil penetasan telur yang terperangkap 

dalam ovitrap. 

2. Ovitrap 

Ovitrap (Oviposition trap) adalah  sebuah alatyang terdiri dari sebuah 

tempat penampungair dengan kertas saringuntuk tempat nyamuk meletakkantelur. 

Alat ini digunakan untuk mendeteksipopulasi Aedes spp. Ovitrap terbuat dari 

gelas yang dicat hitam bagian luarnya dilengkapi dengan kertas saring untuk 

tempat meletakkan telur bagi nyamuk Aedes spp.(WHO 2005). 

3. Distribusi 

Kehadiran suatu populasi hewan di suatu tempat dan distribusi spesies 

hewan tersebut selalu berkaitan dengan masalah habitat dan relung ekologinya. 

Populasi-populasi hewan yang mendiami habitat itu masing-masing akan 

terkonsentrasi dan terdistribusi di tempat-tempat dengan kondisi yang paling 

cocok bagi pemenuhan persyaratan hidupnya (Kramadibrata 1996). Distribusi 

nyamuk betina dewasa dipengaruhi oleh faktor ketersediaan tempat bertelur dan 

darah.Penentuan pusat distribusi telur per lokasi dapat dilihat dari prosentase 

ovitrap di setiap lokasi yang mengandung telur dan posisi ovitrap yang 

mengandung telur terbanyak, sedangkan untuk distribusi telur per ovitrap dapat 

diketahui dari nilai indeks ovitrap. 

 

D. Tujuan 

Mengetahui distribusi dan kelimpahan larva nyamuk Aedes spp. di 

Kelurahan Sukorejo Gunungpati Semarangberdasarkan peletakan ovitrap. 

 

E. Manfaat 

1. Mengetahui distribusi dan kelimpahan larva nyamuk Aedes spp. 

2. Sebagai informasi bagi pihak puskesmas mengenai lokasi keberadaan larva 

Aedes spp. 

3. Setelah mengetahui distribusi dan kelimpahan larva nyamuk Aedes 

spp.diharapkan warga sekitar dapat melakukan pengendalian pada tempat 

perindukan nyamuk Aedes spp. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Aedes spp. 

1. Klasifikasi Aedes spp. 

Klasifikasi nyamuk Aedes spp.menurut Borror et al. (1996) adalah sebagai 

berikut: 

Phylum   : Arthropoda 

Sub phyllum  : Atelocerata 

Classis     : Insecta 

Ordo    : Diptera 

Sub ordo   : Nematocera 

Familia    : Culicidae 

Genus    : Aedes 

 

2. Morfologi 

Nyamuk Aedes spp.berukuran kecil jika dibandingkan dengan ukuran 

nyamuk rumah (Culex), mempunyai warna dasar yang hitam dengan bintik-bintik 

putih pada bagian badannya, terutama pada kaki dan dikenal dari bentuk 

morfologi yang khas sebagai nyamuk yang mempunyai gambaran lire (Lyre form) 

yang putih pada punggungnya.Probosis bersisik hitam, palpipendek dengan ujung 

hitam bersisik putih perak.Oksiput bersisik lebar,berwarna putih terletak 

memanjang.Femur bersisik putih pada permukaanposterior dan setengah basal, 

anterior dan tengah bersisik putih memanjang.Tibia semuanya hitam.Tarsi 

belakang berlingkaran putih pada segmen basalkesatu sampai keempat dan kelima 

berwarna putih. Sayap berukuran 2,5 - 3,0mm bersisik hitam (DEPKES 1992). 
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Gambar 1 Perbedaan nyamuk Anopheles, Aedes dan Culex 

(Sumber:Rozendaal 1997) 

Telur Aedes spp. mempunyai dinding bergaris-garis berbentuk 

bangunanyang menyerupai gambaran kain kasa, lonjong seperti torpedo dengan 

keduaujungnya membentuk sudut sedikit lancip, panjang ± 0,6 mm dan beratnya ± 

0,0013 mg. Pada waktu di letakkan telur berwarna putih, 15 menit kemudian 

menjadiabu-abu dan setelah 40 menit menjadi hitam(Service 1996).Nyamuk 

betina meletakkantelurnya dalam keadaan menempel dekat permukaan air pada 

tempat perindukannya.Seekor nyamuk betina dapat meletakkan telur sebanyak 

rata-rata100 butir telur tiap kali bertelur.Telur tersebut dapat berubah menjadi 

larva dalam 2 hari,tahanterhadap kekeringan dan suhu -2⁰C sampai dengan 

4⁰C(Lubis 1998). 
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Gambar 2  TelurAedes spp. 

(Sumber: Catherine & Philip, 2008) 

 

Larva Aedesspp.terdiri atas kepala, torak, abdomen, yang berjumlah 8 

segmen.Pada ujung abdomen terdapat segmen anal dan sifon. Larva Aedes 

albopictus hampir sama dengan Aedes aegypti, namun Aedes albopictus tidak 

memiliki gigi sisir lateral. Larva Aedes aegypti sangat lincah dan sensitif terhadap 

rangsangan getaran maupun cahaya. Bila ada semacam rangsangan maka larva 

segera akan menyelam, lalu dalam beberapa detik akan muncul lagi di permukaan. 

Larva mengambil makanan dari dasar tempat perindukan, sehingga disebut bottom 

feeder. Pada saat larva mengambil oksigen dari udara maka larva meletakkan 

sifonnya di atas permukaan air sehingga abdomen terlihat menggantung dengan 

posisi yang hampir tegak lurus dengan permukaan air (Service 1996). 

 

Gambar 3  LarvaAedes spp. 

(Sumber: Catherine & Philip, 2008) 

 

Pupa terdiri atas sefalothorax, abdomen dan kail pengayuh.Sefalothorax 

memiliki semacam corong pernafasan yang berbentuk segitiga untuk pengambilan 

oksigen.Pada bagian distal abdomen terdapat sepasang kaki pengayuh yang lurus 

dan runcing. Seperti larva, bila pupa diganggu maka ia akan menyelam dan dalam 

beberapa detik ia akan muncul lagi ke permukaan (Service 1996). 

0,5 mm 

1 mm 
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Gambar 4  PupaAedes spp. 

(Sumber: Catherine & Philip 2008) 

 

Nyamuk Aedes spp. dewasa berukuran kecil (4-13 mm), lebih kecil dari 

nyamuk rumah, terdiri atas kepala, torak, dan abdomen.Nyamuk tersebut 

mempunyai dasar warna hitam dan belang-belang putih pada badan dan kaki.Pada 

kepala terdapat probosis yang halus, panjangnya melebihi kepala dan berwarna 

hitam.Bagi nyamuk betina, probosis berguna sebagai alat penusuk dan penghisap 

darah, sedangkan pada nyamuk jantan, probosis berguna untuk menghisap atau 

cairan dari tumbuhan bahkan keringat.Di kiri dan kanan probosis terdapat palpi 

yang terdiri dari dua pasang antena.Palpi jantan lebih panjang dari probosisnya, 

sedangkan betina, palpinya lebih pendek.Antena pada nyamuk jantan berambut 

lebat (plumose) sedangkan betina rambutnya jarang (pylose) (Service 1996). 

 

Gambar 5  NyamukAedes spp. 

(Sumber: Catherine & Philip, 2008) 
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Gambar 6  Morfologi nyamuk Aedes spp. 

(Sumber: Quinn 2012) 

 

Bagian torak yang terlihat disebut mesonotum.Pada mesonotum ini terlihat 

bentuk lyre (lyreform), yaitu sepasang garis putih yang sejajar di tengah dan garis 

lengkung putih yang lebih tebal pada setiap sisinya.Bagian posterior dari 

mesotonum terdapat skutellum yang mempunyai tiga lengkungan (trilobus) dan 

mempunyai sisik lebar berwarna putih.Abdomen berbentuk silinder dan terdiri 

dari siklus segmen, dua segmen terakhir berubah menjadi alat kelamin. Ujung 

abdomen lancip disebut pointed, abdomen bagian basal dan tarsus kaki belakang 

berpita putih. Aedes albopictus dewasa sepintas mirip Aedes aegypti, tetapi hanya 

pada mesonotumnya saja terdapat garis putih yang memanjang (Read & Chandler 

1960). 

 

3. Siklus hidup 

Nyamuk, termasuk genus Aedes, memiliki siklus hidup sempurna 

(holometabola).Siklus hidup terdiri dari empat stadium, yaitu telur- larva- pupa- 

dewasa.Stadium telur hingga pupa berada di lingkungan air.Sedangkan stadium 

dewasa berada di lingkungan udara. Dalam kondisi lingkungan yang optimum, 

seluruh siklus hidup ditempuh dalam waktu sekitar 7-9 hari, dengan perincian 1-2 

hari stadium telur, 3-4 hari stadium larva, 2 hari stadium pupa. Dalam kondisi 

temperatur yang rendah siklus hidup menjadi lebih panjang (Silva et al. 

2003).Siklus gonotropik dimulai sejak menghisap darah untuk perkembangan 

telur hingga meletakkan telur ditempat perindukan (Foster & Walker 2002). 

Siklus hidup Aedes dari telur hingga dewasa dapat berlangsung cepat, kira-kira 7 
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hari, tetapi pada umumnya 10-12 hari, di daerah beriklim sedang, siklus dapat 

mencapai beberapa minggu atau bulan (WHO 2005). 

 

Gambar 7  Siklus hidup nyamuk Aedes spp. 

(Sumber: CDC 2012) 

 

Telur diletakkan soliter pada permukaan tandon air sedikit di atas garis 

permukaan air, baik tendon temporer maupun habitat lain yang permukaan airnya 

naik turun. Telur dapat bertahan beberapa bulan dan menetas bila tergenang 

air.Semua spesies yang berada di daerah dingin mempertahankan hidup pada 

periode ini dalam stadium telur. Aedes aegypti khususnya, berkembang biak pada 

lingkungan domestik. Sedangkan Aedes albopictus berkembang biak di luar 

pemukiman. Habitat yang disukai adalah tempat penampungan air di dalam dan di 

luar rumah, talang, ketiak daun, pangkal potongan bambu, serta tendon temporer 

seperti gentong, drum, ban bekas, kaleng bekas, botol, dan pot tanaman. Semua 

habitat ini mengandung air yang relatif bersih (Vezzani et al. 2005). Pada 

beberapa daerah, Aedes aegypti juga berkembang biak pada lubang batu dan 

lubang pohon (Service 1996). 

Nyamuk Aedes spp. betina menghisap darah untuk mematangkan telurnya 

(WHO 2005).Waktu mencari makan (menghisap darah) adalah pada pagi atau 

petang hari (Service 1996).kebanyakanspesies menggigit dan beristirahat di luar 

rumah tetapi di kota-kota daerah tropis, Aedes aegypti berkembang biak, 

menghisap darah dan beristirahat di dalam dan sekitar rumah (Rozendaall 1997). 
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Ada pula yang menemukan Aedes albopictus menghisap darah di dalam rumah 

dan beristirahat sebelum dan sesudah makan diluar rumah (Service 1996). 

 

B. Distribusi 

Kehadiran suatu populasi hewan di suatu tempat dan penyebaran (distribusi) 

spesies hewan tersebut selalu berkaitan dengan masalah habitat dan relung 

ekologinya.Habitat di alam ini pada umumnya bersifat heterogen, dengan area-

area tertentu dalam habitat itu yang berbeda-beda kondisi faktor-faktor iklimnya 

maupun macam dan sebaran vegetasinya. Populasi-populasi hewan yang yang 

mendiami habitat itu masing-masing akan terkonsentrasi dan terdistribusi di 

tempat-tempat dengan kondisi yang paling cocok bagi pemenuhan persyaratan 

hidupnya (Kramadibrata 1996). Distribusi pada suatu populasi hewan dapat 

dibedakan menjadi tiga yaitu distribusi vertikal, longitudinal, dan horisontal. 

Distribusi vertikal adalah penyebaran populasi secara tegak lurus, distribusi 

longitudinal  penyebaran populasi secara melintang. Sedangkan distribusi 

horisontal adalah penyebaran populasi secara sejajar. 

Secara garis besar distribusi horisontal dapat diketahui dengan 

menggunakan perangkap dan nilai kelimpahan populasi serangga.Perangkap yang 

sering digunakan untuk mengetahui kelimpahan populasi serangga (nyamuk) 

berupa ovitrap.Kelimpahan populasi dapat diketahui dengan melihat jumlah telur 

yang terperangkap di dalam ovitrap (Hendra 2012). 

Aedes spp.terdistribusi secara luas di wilayah tropis dan subtropis Asia 

Tenggara,terutama di perkotaan.Penyebarannya ke daerah pedesaan dikaitkan 

denganpembangunan sistem persediaan air bersih dan perbaikan sarana 

transportasi.Aedes aegypti merupakan vektor perkotaan dan populasinya secara 

khasberfluktuasi bersama air hujan dan kebiasaan penyimpanan air. Negara-

negaradengan curah hujan lebih dari 200 cm per tahun, populasi Aedes spp.lebih 

stabil, dan ditemukan di daerah perkotaan, pinggiran kota, dan pedesaan (WHO 

2005 

Aedes spp.dapat terbang di udara dengan kecepatan 5,4 kilometer per jam. 

Tetapi bila berlawanan angin kecepatannya turun mendekati nol (Foster & Walker 
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2002).Jarak terbang Aedes spp. berkisar antara 40 – 100 meter dari tempat 

perindukannya.Penyebaran nyamuk betina dewasa dipengaruhi oleh faktor 

ketersediaan tempat bertelur dan darah. Jarak terbang hanya 100 m dari tempat 

kemunculan, namun dalam kondisi tempat bertelur yang jauh seperti di Puerto 

Rico, dapat mencapai 400 m. Penyebaran pasif dialami telur dan larva dalam 

wadah penampung air. Aedes spp.dapat ditemukan pada ketinggian antara 0 – 

1000 m di atas permukaan laut.Ketinggian yang rendah (< 500 m) memiliki 

tingkat kepadatan populasi yang sedang sampai berat, sedangkan di daerah 

pegunungan (>500m) kepadatan populasi rendah.Batas ketinggian penyebaran 

Aedes spp.di kawasan Asia Tenggara berkisar 1000 – 1500 m(WHO 2005). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi derajat penularan virus dengueadalah 

kepadatan vektor, mobilitas penduduk, kepadatan penduduk, dansusceptibilitas 

dari penduduk.Mobilitas penduduk memegang peranan penting pada penularan 

virus dengue, karena jarak terbang nyamuk Aedes spp.yangsangat terbatas, yaitu 

100meter. Tempat yang potensial untuk terjadi penularanDBD menurut Depkes 

RI (1992) adalah: 

1. Wilayah yang banyak kejadian DBD 

2. Tempat-tempat umum merupakan tempat berkumpulnya orang-orang yang 

datang dari berbagai wilayah, sehingga kemungkinan terjadinya pertukaran 

beberapa tipe virus dengue cukup besar. Tempat-tempat umum itu antara lain 

sekolah, Rumah Sakit atau Puskesmas dan sarana pelayanan kesehatan lainnya. 

3. Pemukiman baru di pinggir kota, karena di lokasi ini, penduduk umumnya 

berasal dari berbagai wilayah, maka memungkinkan diantaranya terdapat 

penderita atau karier yang membawa tipe virus dengue yang berlainan dari 

masing-masing lokasi asal. 

 

C. Kelimpahan 

Tinggi rendahnya jumlah individu populasi suatu spesies hewan 

menunjukkan besar kecilnya ukuran populasi atau tingkat kelimpahan populasi 

itu.Pengukuran tingkat kelimpahan populasi dilakukan dengan menghitung jumlah 

individu persatuan ruang yang ditempati yaitu kerapatan atau 
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kepadatan.Kerapatan atau kepadatan populasi suatu jenis hewan adalah rata-rata 

jumlah individu persatuan ruang yang ditempati.Dalam hal tertentu, kerapatan 

lebih memberikan makna apabila dinyatakan persatuan habitat atau mikrohabitat 

(Kramadibrata 1996). 

Kelimpahan populasi yang penting diketahui menurut Krebs (1985) yaitu: 

1. Kelimpahan populasi yang terlalu tinggi dari suatu spesies dapat menjadi hama 

yang secara ekonomi merugikan. Selain itu, kelimpahan populasi yang terlalu 

rendah dari spesies menyebabkan terancamnya kepunahan. 

2. Kelimpahan suatu spesies ditinjau secara lebih luas mengandung aspek 

intensitas dan prevalensi. Intensitas menunjukkan jumlah kerapatan populasi 

dalam area yang dihuni spesies itu, dan prevalensi menunjukkan frekuensi 

kehadiran tiap individu pada area yang ditempati. 

Secara umum kelimpahan populasi menurut Kramadibrata (1996) dapat 

ditentukan oleh faktor-faktor: 1). dispersi, 2). ketersediaan makanan di suatu area, 

3). interaksi dengan organisme lain, 4). faktor-faktor fisika-kimia sebagai 

pembatas. 

Penularan beberapa penyakit menular sangat dipengaruhi oleh faktor iklim 

(Brisbois & Ali 2010).Parasit dan vektor penyakit sangat peka terhadap faktor 

iklim, khususnya suhu, curah hujan, kelembaban, permukaan air, dan angin (Hopp 

& Folley 2001). Begitu juga dalam hal distribusi dan kelimpahan dari organisme 

vektor dan host intermediate. Penyakit yang tersebar melalui vektor (vector borne 

disease) seperti malaria dan Demam Berdarah Dengue (DBD) perlu diwaspadai 

karena penularan penyakit seperti ini akan makin meningkat dengan perubahan 

iklim. Di banyak Negara tropis penyakit ini merupakan penyebab kematian utama 

(Ramesh et al. 2010). 

Ovitrap indeks dinilai merupakan indikator yang lebih peka dan teliti untuk 

mengetahui adanya kelimpahan larva Aedes spp.sebagai vektor demam berdarah 

dibandingkan penggunaan indikator lama seperti House Index dan Breteu Index 

(Wahyuningsih 2007). 
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D. Ovitrap 

Ovitrap (singkatan dari oviposition trap) adalah perangkat untuk mendeteksi 

kehadiran Aedes aegypti dan Aedes albopictus pada keadaan densitas populasi 

yang rendah dan survei larva dalam skala luas tidak produktif (misalnya Breteau 

indeks < 5), sebaiknya pada keadaan normal.Secara khusus, ovitrap digunakan 

untuk mendeteksi infestasi nyamuk ke area baru yang sebelumnya telah 

dieliminasi (WHO 2005). 

Ovitrap standar berupa gelas kecil bermulut lebar dicat hitam bagian luarnya 

dan dilengkapi dengan bilah kayu atau bambu (pedel) yang dijepitkan vertikal 

pada dinding dalam.Gelas diisi air setengahnya (WHO 2005) hingga ¾ bagian 

(Polson et al. 2002) dan ditempatkan didalam dan diluar rumah yang diduga 

menjadi habitat nyamuk Aedes spp. Ovitrap memberikan hasil setiap minggu, 

namun temuan baru dapat memberikan hasil tiap 24 jam.Pedel diperiksa untuk 

menemukan dan menghitung jumlah telur yang terperangkap. Telur ditetaskan 

untuk menentukan spesies nyamuk Aedes spp.. Persentase ovitrap yang positif 

menginformasikan tingkat paparan nyamuk Aedes spp..Jumlah telur digunakan 

untuk estimasi populasi nyamuk betina dewasa (Morato et al. 2005). 

 
Gambar 8  Ovitrap 

(Sumber: Flickr 2010)
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Sukorejo Kecamatan Gunungpati 

Semarang bulan September – Oktober 2013 pada musim penghujan. 

 

B. Populasi dan Sampel  

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh nyamuk Aedes spp.yang ada di 

Kelurahan Sukorejo.Sampel penelitian yaitu larva dari hasil tetasan telur nyamuk 

Aedes spp.yang terperangkap dalam ovitrap yang terpasang di 6 RW dan 3 SD 

Kelurahan Sukorejo.Data RW yang dipilih sebagai sampel diperoleh dari 

Puskesmas Sekaran. RW endemis DBD yaitu RW 5, RW 11, dan RW 12, RW non 

endemis DBD yaitu RW 1, RW 2, dan RW 3.Sekolah yang menjadi lokasi 

penelitian yaitu SD 1, SD 2, dan SD 3 Sukorejo. 

 

C. Alat dan Bahan Penelitian 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah  gelas plastik ukuran 220 

ml, kertas saring, plastik hitam/polybag ukuran 10x15, perekat, kertas label, lux 

meter, thermohigrometer, loup, kasa, botol flakon, alat tulis, dan kamera. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah  air, air panas, alkohol 

70%, silica gel, kapas, dan telur nyamuk Aedes spp. 

 

D. Prosedur Penelitian 

1. Survei: bertanya kepada pihak puskesmas Sekaran untuk memperoleh data 

mengenai kasus DBD di Kelurahan Sukorejo. 

2. Pembuatan ovitrap: 

a. Merekatkan polybag pada bagian luar gelas plastikhingga bagian dalam 

terlihat berwarna gelap. 

b. Memotong kertas saring dengan ukuran 5 x 15 cm. 

c. Mengisi gelas plastik dengan air hingga 2/3 gelas kemudian memasang 

kertas saring dengan posisi sebagian tercelup air.  
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3. Pelaksanaan 

a. Meminta izin kepada pihak terkait untuk melaksanakan penelitian di lokasi 

tersebut. 

b. Memasang ovitrap di kebun, sekolah dasar dan dibeberapa pemukiman. 

c. Mengamati ovitrap tiap 1 minggu sekali selam 1 bulan. Kegiatan ini 

meliputi pengecekan posisi, volume air di dalam ovitrap, pengecekan telur, 

pengambilan kertas saring dan penggantian kertas saring di dalam ovitrap 

dengan yang baru. 

d. Mendokumentasi keadaan ovitrap dari masing-masing posisi. 

e. Mengambil kertas saring yang terdapat telur nyamuk (terlihat telur 

nyamuk berwarna hitam lonjong dan bergerombol menempel pada kertas 

saring). 

f. Mengukur faktor lingkungan (intensitas cahaya dengan Lux meter, suhu 

dan kelembaban dengan Thermohigrometer) 

g. Menghitung jumlah telur pada kertas saring 

h. Menetaskan telur pada wadah yang berisi air dan memasang kain kasa 

diatasnya. 

i. Mengambil larva instar 3 atau 4 dan diberi air panas 

j. Memindahkan larva yang sudah mati ke botol flakon yang telah diisi 

dengan alkohol 70% 

k. Mengidentifikasi dan menghitung prosentase jumlah larva yang berhasil 

menetas di laboratorium koleksi reverensi vektor dan reservoir B2P2VRP 

Salatiga. 

 

E. Data dan Metode Pengumpulan Data 

Pengambilan data dalam penelitian ini dengan mengamati ovitrap, 

mengidentifikasi larva dan menghitung persentase larva Aedes spp.yang berhasil 

menetas dari hasil pengumpulan telur dengan ovitrap.Pemasangan ovitrap 

diletakkan dibeberapa tempat seperti di dalam dan luar (pekarangan) rumah, di 

sekolah dasar, dan di semak-semak atau kebun. 
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Ovitrap dipasang pada 6 RW yang meliputi RW endemis DBD dan non 

endemis. Dalam 1 RW diambil sampel 8 rumah dengan keterangan lokasi 

peletakan ovitrap 2 berada di dalam dan 1 di luar rumah, tempat umum seperti 

sekolah sebanyak 10 buah, dan kebun/tegalan 5 buah. Total ovitrap yang 

terpasang sebanyak 210 buah {(30x6)+30}. 

 

F. Metode Analisis Data 

1. Distribusi nyamuk Aedes spp.dapat ditentukan oleh Persentase ovitrap 

disetiap lokasi yang positif mengandung telur dan posisi ovitrap yang 

mengandung telur terbanyak, kedua hal tersebut disebut sebagai pusat distribusi 

telur per lokasi. 

Pusat distribusi per ovitrap dapat ditentukan dari indeks ovitrap (IO) dengan 

rumus: 

IO = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑜𝑣𝑖𝑡𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑓

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑜𝑣𝑖𝑡𝑟𝑎𝑝𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔
 x 100% 

Kriteria indeks ovitrap (menurut FEDH Hongkong 2006, dalam Dina et al 2012): 

Indeks ovitrap Skor Kriteria 

Level 1 : IO < 5% 1 Sangat rendah 

Level 2 : 5% ≤ IO < 20% 2 Rendah 

Level 3 : 20% ≤ IO < 40% 3 Sedang  

Level 4 : IO ≥  40% 4 Tinggi  

Pemberian skor menunjukkan bahwa semakin besar skor, maka faktor 

resiko terhadap kerawanan wilayah semakin besar. 

2. Kelimpahan 

Menurut Kramadibrata (1996), kelimpahan populasi tidak dapat diketahui 

batas seluruh area yang ditempati, maka pengukuran kelimpahan dilakukan 

dengan melihat kerapatan jumlah telur dalam ovitrap. Kerapatan telur nyamuk 

yang diperoleh dari ovitrap dapat dihitung menggunakan rumus: 

Kerapatan = 
𝑟𝑎𝑡𝑎 −𝑟𝑎𝑡𝑎  𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎   individu  (telur )

mikrohabitat  (ovitrap )
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Distribusi dan Kelimpahan Aedes spp. di Sukorejo Berdasarkan Ovitrap 

Hasil pengamatan, ditemukan ovitrap yang positif terdapat telur nyamuk 

hampir di semua RW dan SD. Ovitrap yang terpasang pada masing-masing RW 

seluruhnya berjumlah 30 buah, semua tersebar di delapan rumah dengan ketentuan 

dua buah berada di dalam rumah dan satu di luar atau halaman. Selain di 

pemukimanlima buah ovitrap disebar di area kebun. Di sekolah dasar dipasang 10 

buah ovitrap yang tersebar di beberapa area seperti ruang kelas, ruang kantor dan 

halaman sekolah. Jumlah ovitrap positif dapat diketahui dari nilai indeks ovitrap 

(IO) dan kelimpahan dari masing-masing lokasi yang terlihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1.Pengamatan jumlah ovitrap positif telur nyamuk, nilai indeks ovitrap dan 

kerapatan telur per ovitrap 

Lokasi Ovitrap 

Terpasan

g 

Minggu ke- IO 

(%) 

Kerapatan 

Telur 

(butir/ovitrap

) 

I II III IV 

R K R K R K R K 

RW 1 30 0 0 7 0 5 0 10 2 11,4 437 

RW 2 30 4 0 4 0 5 0 13 1 10,9 365 

RW 3 30 2 1 5 0 5 0 4 1 8,6 325 

RW 5 30 1 1 6 1 7 1 12 2 14,3 369 

RW 

11 

30 3 0 5 3 7 4 9 3 15,2 608 

RW 

12 

30 2 0 2 1 1 0 5 1 5,7 198 

SD 1 10 0  2  1  3  2,8 148 

SD 2  10 1  0  0  1  0,9 71 

SD 3 10 1  2  1  1  2,4 97 

Total  210 14 2 3

3 

5 32 5 58 1

0 

 2618 

Keterangan: 

R = rumah 
K = kebun 

IO = indeks ovitrap 
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Berdasarkan Tabel 1, dilihat dari nilai IO dan kerapatannya nyamuk Aedes 

spp. terdistribusi di semua lokasi dengan pusat distribusi di RW 11. Perbandingan 

jumlah ovitrap positif di pemukiman dan sekolah pada minggu pertama hasil 

ovitrap positif masih sedikit, terdapat ovitrap negatif (0) di RW 1 dan SD 1 kedua 

lokasi tersebut tidak di temukan telur pada ovitrap yang telah dipasang. 

 Minggu kedua dan ketiga  dipemukiman mulai terlihat adanya peningkatan 

jumlah ovitrap positif dan di SD 2 masih terdapat lokasi dengan hasil ovitrap 

negatif. Minggu keempat baik di pemukiman maupun sekolah mulai mengalami 

peningkatan.Apabila dibandingkan di sekolah, di pemukiman lebih sering 

ditemukan ovitrap positif. 

Perbandingan ovitrap positif di pemukiman dan kebun dari minggu pertama 

hingga minggu ketiga ovitrap positif lebih banyak ditemukan di pemukiman dan 

hanya beberapa yang terdapat di kebun.Minggu keempat baik di pemukiman 

maupun di kebun terdapat ovitrap positif dan jumlahnya meningkat dibandingkan 

minggu pertama hingga minggu ketiga.Fluktuasi jumlah ovitrap positif dari 

minggu pertama ke minggu kedua mengalami peningkatan, minggu ketiga sedikit 

mengalami penurunan dan minggu keempat kembali meningkat tajam (Gambar 

9). 

 

Gambar 9. Kurva fluktuasi jumlah ovitrap positif per minggu di sekolah, 

rumah dan kebun 
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Distribusi nyamuk Aedes spp.dapat dilihat dari nilai indeks ovitrap.Gambar 

10 menunjukkan akumulasi nilai IO tiap minggu pada masing-masing lokasi 

penelitian. 

 
 

Gambar 10. Nilai indeks ovitrap masing-masing lokasi 

 

Dilihat dari nilai IO, lokasi dengan nilai tertinggi yaitu di RW 11 (15,2%) 

dan SD 2 (0,9%). Berdasarkan nilai IO skor untuk daerah pemukiman seluruhnya 

2 karena berada pada interval 5%-20% yang berarti bahwa wilayah tersebut 

memiliki potensi kerawanan DBD yang rendah, dan SD dengan skor 1 karena IO 

semuanya dibawah 5% yang menunjukkan potensi kerawanan DBD sangat 

rendah. Kelimpahan populasi nyamuk Aedes spp.di Sukorejo dapat diketahui 

dengan melihat kerapatan jumlah telur yang terperangkap dalam ovitrap.Gambar 

11 menunjukkan kerapatan telur per ovitrap pada semua lokasi penelitian. 
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Gambar 11. Kerapatan jumlah telur yang terperangkap dalam 

ovitrap di masing-masing lokasi 

 

Kerapatan jumlah telur tertinggi yaitu RW 11 (608 butir/ovitrap) dan 

terendah RW 12 (198 butir/ovitrap).SD dengan kerapatan tertinggi yaitu SD 1 

(148 butir/ovitrap) dan terendah SD 2 (71 butir/oviytap).Kelimpahan populasi 

nyamuk Aedes spp. dapat dilihat dari kerapatan jumlah telur yang ditemukan pada 

ovitrap dan nilai indeks ovitrap.Semakin tinggi kerapatan dan IO maka semakin 

tinggi pula kelimpahan populasi nyamuk Aedes spp.di wilayah tersebut. 

Kelimpahan populasi tertinggi terdapat di RW 11, berikutnya berturut-turut yaitu 

RW 5, RW 1, RW 2, RW 3 dan terakhir RW 12. Lokasi SD kelimpahan populasi 

tertinggi yaitu SD 1, kemudian SD 3, dan terendah SD 2. 

 

2. Hasil Identifikasi 

Hasil identifikasi menemukan dua spesies Aedes yaitu Aedes aegypti dan 

Aedes albopictus.Cara membedakan Ae.aegypti dan Ae. albopictus dapat dengan 

melihat gigi sisir yang berada pada segmen 8 ketika stadium larva (Gambar 9), 

sedangkan pada imago atau nyamuk dewasa dapat dibedakan dengan melihat garis 

putih yang terdapat pada bagian mesonotum. Ae.aegypti memiliki dua garis putih 

dan Ae. albopictus memiliki satu garis putih (Gambar 10). 
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Gambar 12.Perbedaan  larvaAe. albopictusdan Ae. aegypti 

dengan mikroskop perbesaran 4 x 10 

 

 

Gambar 13.Perbedaan nyamuk Ae.albopictus ( )dan Ae. aegypti( ) 

dengan mikroskop perbesaran 4 x 10 (a. 1 garis putih b. 2 garis putih) 

 

Hasil penelitian dari larva hasil tetasan telur ovitrap positif diidentifikasi di 

B2P2VRP.Dibawah ini hasil identifikasi larva yang disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Hasil identifikasi larva ovitrap positif 

Lokasi  Minggu ke- / Lokasi 

I II III IV 

rumah kebun rumah kebun rumah Kebun rumah Kebun 

RW 1 0 0 +++ 0 + 0 +++ ++ 

RW 2 + 0 +++ 0 +++ 0 +++ ++ 

RW 3 + ++ +++ 0 +++ 0 +++ 0 

RW 5 0 ++ +++ ++ + 0 + ++ 

RW 11 + 0 +++ ++ +++ ++ +++ +++ 

RW 12 +++ 0 +++ ++ + 0 +++ ++ 

SD 1 0 + + +++ 

SD 2  ++ 0 0 + 

SD 3 ++ +++ ++ ++ 

a b 
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Keterangan: 

0 : negatif/tidak ada larva 

+   : Aedes aegypti 

++   : Aedes albopictus 

+++  : Aedes aegypti&Aedes albopictus 

Berdasarkan data pada Tabel 2, dapat dijelaskan hampir di semua lokasi 

penelitian terdapat dua jenis spesies Aedes spp. yaitu Ae.albopictusdan Ae. 

aegypti. Spesies Ae. albopictuslebih banyak ditemukan di kebun atau di luar 

rumah, tetapi ada pula yang ditemukan di dalam rumah. Ae.aegypti lebih banyak 

ditemukan di dalam rumah, meskipun di area kebun juga ditemukan spesies 

tersebut ketika identifikasi pada minggu keempat.  

3. Faktor Lingkungan 

Penelitian yang dilakukan juga dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan.Parameter yang diukur pada saat di lapangan yaitu kelembaban dan 

intensitas cahaya.Data faktor lingkungan dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Data pengamatan faktor lingkungan 

Lokasi Minggu ke- / Lokasi 

I II III IV 

Intensitas 

Cahaya 
(lux) 

RH 

(%) 

Intensitas 

Cahaya 
(lux) 

RH 

(%) 

Intensitas 

Cahaya 
(lux) 

RH 

(%) 

Intensitas 

Cahaya 
(lux) 

RH 

(%) 

RW 1 0,02-0,05 50-54 0,03-27,8 45-54 0,02–72 69-79 0,04-2 63-66 
RW 2  0,04–760 50-72 4-159 51-57 0,07–445 62-76 5-1587 57-78 
RW 3 0,03–700 51-62 0,05–41,3 46-55 13,5–48,2 64-67 0,05–3130 45–55 
RW 5 0,05–360 51-58 4–5 50-52 0,01–145 62-71 3-667 44–63 
RW 11 3–1710 41-66 0,03-2110 45-59 5,6–4040 53-80 0,01–4130 66–71 

RW 12 00,3–170 55-62 5-170 55-62 0,08–1563 63-79 3-42 48–66 
SD 1 1,2–64,4 54-57 0,07-140 52-59 0,03–96 45-46 0,02–40 55–62 
SD 2 0,04–140 47-51 1,2–64,4 42-52 19–118 50-52 0,01-323 44–55 
SD 3 0,01–1120 47-52 0,03-900 55-67 0,05–2400 41-47 3-325 61–68 

Keterangan: 

RH = kelembaban 

(suhu tidak diukur) 

 

Intensitas cahaya di dalam ruangan atau di tempat-tempat yang gelap seperti 

di bawah tempat tidur,bawah meja, atau belakang almari hampir semua sama yaitu 

berkisar antara 0,01 lux sampai dengan 5 lux. Area yang berada di kebun dan di 

luar rumah intensitas cahaya bervariasi besarnya, yang tertinggi yaitu 4130 lux. 

Nyamuk Aedes spp. dapat bertelur dan berkembang biak pada intensitas cahaya 
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yang rendah hingga tinggi. Kelembaban hampir di setiap lokasi sama yaitu sekitar 

41% - 72% pada minggu pertama, 42% - 67% minggu kedua, 41% - 80%, 44% - 

78%.Terdapat korelasi antara intensitas cahaya dengan kelembaban.Semakin 

tinggi intensitas cahaya maka semakin rendah kelembaban. 

 

B. Pembahasan 

Aedes spp. merupakan nyamuk pembawa vektor DBD.Hasil pemasangan 

ovitrap di Sukorejo didapatkan dua spesies yaitu Aedes aegypti dan Aedes 

albopictus.Kedua spesies tersebut berpotensi menularkan penyakit DBD sehingga 

keberadaannya harus diwaspadai.M. Hasyimi et al(2009) menyatakan bahwa virus 

dengue penyebab DBD disebarkan oleh nyamuk Aedes aegyptisebagai vektor 

utama, disamping Aedes albopictus. Populasi vektor DBD dapat diketahui dengan 

cara penangkapan nyamuk dewasa, dengan koleksi jentik atau menggunakan 

perangkap telur ovitrap (terutama untuk daerah yang kepadatan nyamuknya 

rendah sehingga sulit ditemukan). 

Identifikasi larva Aedes spp. hasil tetasan telur ovitrap positif dapat 

dilakukan apabila larva telah menjadi instar 3 atau 4. Instar 1 dan 2 belum dapat 

diidentifiksi karena ukurannya masih terlalu kecil dan gigi sisir yang digunakan 

untuk membedakan Ae.aegypti dan Ae.albopictusbelum terlihat dengan jelas. 

Hasil penelitian pada Tabel 2 menunjukkan bahwa Ae.aegyptilebih sering 

ditemukan di pemukiman.Hal ini karena di dalam rumah terdapat banyak 

genangan air bersih yang dapat dijadikan tempat perindukan dan manusia sebagai 

sumber makanan.Sama halnya dengan Azizah dan Faizah (2010) yang 

menyatakan bahwa tempat perindukan nyamuk di lingkungan yang lembab, curah 

hujan tinggi, terdapat genangan air di dalam maupun luar rumah. 

Ae.albopictusbanyak ditemukan di kebun, tetapi ada pula yang di temukan 

di pemukiman atau di dalam ruangan. Ae.albopictus juga biasa disebut nyamuk 

kebun karena sering dijumpai di kebun atau lahan kosong dengan vegetasi yang 

cukup rapat. Hasan (2011) menyatakan bahwa nyamuk Ae.albopictusmerupakan 

nyamuk yang mirip Ae.aegyptidengan perindukan pada tempat penampungan air 

di dalam maupun di luar rumah dengan kecenderungan lebih sering di luar rumah. 
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Ae.albopictus biasanya mencari makan dan bertelur di kebun, apabila ditemukan 

nyamuk ini di pemukiman karena lokasi rumah berada dekat dengan area kebun. 

Thomas et al (2006) juga menyatakan bahwa Ae.aegyptipaling dominan terdapat 

di lokasi perumahan, sedangkan Ae.albopictus lebih sering ditemukan di daerah 

terbuka dengan banyak tanaman. 

Dilihat dari nilai IO dan kerapatan jumlah telur yang terdapat pada ovitrap, 

nyamuk Aedes spp. di 6 RW Kelurahan Sukorejo terdistribusi di semua lokasi 

penelitian dengan pusat distribusi di RW 11.Distribusi nyamuk Aedes spp. dapat 

menunjukkan faktor resiko kerawanan DBD suatu wilayah dengan melihat nilai 

IO.RW 11 sebagai pusat distribusi memiliki skor 2 yang berarti meliliki potensi 

kerawanan wilayah yang rendah.Di pemukiman seluruhnya memiliki kriteria IO 

dengan skor 2 dan SD memiliki skor 1 yang artinya potensi kerawanan 

wilayahnya sangat rendah.Semua lokasi tidak menunjukkan resiko terhadap 

kerawanan wilayah yang besar, tetapi hal ini tetap harus diwaspadai.Sampel 

rumah yang digunakan sebagai lokasi penelitian sudah menunjukkan endemisitas 

wilayah dengan korban DBD terbanyak. Diduga apabila dilakukan penambahan 

sampel rumah yang terpasang ovitrap maka kriteria IO akan meningkat dan 

potensi kerawanan wilayah tersebut akan semakin besar.  

Kelimpahan populasi Aedes spp. dapat diketahui dengan melihat kerapatan 

jumlah telur per ovitrap.RW 11 sebagai pusat distribusi memiliki kelimpahan 

populasi tertinggi.Hal tersebut karena RW 11 merupakan daerah endemis 

DBD.Lingkungan RW 11 merupakan lokasi perumahan. Disekitar pemukiman 

terdapat selokan yang tergenang air, selain itu jarak antara satu rumah dengan 

rumah yang lain saling berdekatan sehingga memungkinkan nyamuk yang sama 

dapat berpindah dari satu rumah ke rumah yang ada di dekatnya. Hal tersebut 

mempercepat penularan virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes spp. 

Dilihat dari pengukuran faktor lingkungan di RW 11intensitas cahaya di 

dalam ruangan berkisar antara 0,1-5,6 lux dan 1710-4040 lux di luar ruangan dan 

di kebun.Hal tersebut menunjukkan bahwa nyamuk Aedes spp. dapat hidup dan 

berkembang pada tempat-tempat gelap maupun terang.Fitri Santoso (2011) yang 

mengukur intensitas cahaya di wilayah kerja Puskesmas Gunungpati mendapatkan 



26 
 

 
 

hasil dengan kisaran 36-65 lux. Intensitas cahaya yang terukur di semua lokasi 

rata-rata sama yaitu berkisar 45 lux. Jadi pada intensitas cahaya tersebut sangat 

mendukung pertumbuhan nyamuk Aedes sp..Ovitrap yang terpasang di luar 

ruangan diusahakan tidak terkena sinar matahari langsung dan terlindung dari 

hujan.Aedes spp. cenderung suka bertelur di tempat-tempat gelap, tetapi dengan 

adanya ovitrap yang berwarna hitam maka nyamuk tersebut dapat  bertelur di luar 

rumah atau kebun yang lebih terang. Kelembaban udara di sekitar RW 11 berkisar 

41%-80%,dan nyamuk cenderung menyukai tempat-tempat lembab.Menurut 

Wahyuningsih et al(2009) ruangan yang gelap dan lembab merupakan kondisi 

pertumbuhan optimal bagi nyamuk. 

Lokasi dengan distribusi dan kelimpahan populasi tertinggi kedua yaitu di 

RW 5.Letak lokasi RW 5 masih berada satu wilayah dengan RW 11, dan 

lingkungan sekitarnya berupa pemukiman padat penduduk. Kesamaan RW 5 

dengan RW 11 selain keduanya merupakan daerah endemis DBD yaitu sekitar 

pemukiman di RW 5 juga terdapat selokan yang airnya tergenang ketika tidak 

turun hujan dan jarak satu rumah dengan rumah yang lain sangat dekat. Faktor 

lingkungan untuk RW 5 intensitas cahaya berkisar antara 0,1-5 lux untuk tempat-

tempat gelap seperti kolong tempat tidur, bawah meja, belakang lemari, 

sedangkan untuk tempat yang berada diluar rumah berkisar antara 145-667 lux. 

Kelembaban berkisar antara 44%-71%, pengambilan data biasanya dilakukan saat 

pagi hari dengan cuaca cerah. 

Lokasi dengan nilai IO dan kerapatan jumlah telur per ovirap rendah seperti 

RW 12 dan SD 2 memiliki faktor lingkungan dengan kisaran intensitas cahaya 

0,3-1563 lux untuk RW 12 dan 0,1-323 lux untuk SD 2. Kelembaban kedua lokasi 

tersebut berkisar antara 48%-79% untuk RW 12 dan 42%-55% untuk SD 2.Kedua 

lokasi tersebut juga sama-sama berbatasan dengan kebun yang memiliki vegetasi 

berupa semak-semak.Pengambilan data di RW 12 dilakukan sore hari, sedangkan 

di SD 2 pagi atau siang hari.RW 12 juga merupakan daerah endemis DBD, tetapi 

hasil ovitrap positif tidak banyak seperti di RW 11 dan RW 5. Diduga jarak antar 

blok yang cukup jauh menjadi penyebab sedikitnya ovitrap positif, pemasangan 

ovitrap di pemukiman tersebar di dua blok yang berbeda. Selain itu lingkungan di 
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RW 12 juga terlihat bersih, dan tidak ada genangan air di selokan.Menurut 

Wahyuningsih et al(2009) yang melakukan pengukuran indeks ovitrap di 

Purworejo dan Yogyakarta memberikan hasil bahwa indeks ovitrap di lokasi 

dengan endemisitas tinggi tidak selalu lebih tinggi dari lokasi dengan endemisitas 

rendah.indeks ovitrap tidak berkorelasi secara langsung dengan insiden penyakit 

DBD. 

SD yang menjadi pusat distribusi dan kelimpahan populasi nyamuk tertinggi 

yaitu di SD 1.Lokasi SD 1 berbatasan langsung dengan kebun, selain itu terdapat 

beberapa tempat yang tergenang air. Hal tersebut dapat menjadi tempat 

perindukan nyamuk Aedes spp.. Dilihat dari intensitas cahaya lokasi tersebut 

memiliki kisaran antara 0,2-140 lux, dan kelembaban 45%-62%.Intensitas cahaya 

di semua lokasi penelitian sedikit berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

Phontas (tt) mengenai kepadatan populasi larva Aedes aegyptipada musim hujan 

di Kelurahan Patemon Surabaya, intensitas cahaya yang terukur di dalam ruangan 

berkisar antara 35 lux-95 lux. semakin rendah intensitas cahaya maka jumlah 

larva Aedes aegyptisemakin tinggi. 

Kelembaban dari minggu pertama hingga minggu keempat di semua lokasi 

penelitian hasilnya tidak jauh berbeda dengan Minanda (2012) yang melakukan 

penelitian di Semarang telah mengukur rata-rata kelembaban udara di Kota 

Semarang berkisar antara 61% -91%. Kelembaban tersebut termasuk kelembaban 

udara yang cukup optimal bagi vektor untuk berkembang biak. Dimana 

kelembaban yang ideal bagi pertumbuhan nyamuk Aedes aegypti adalah 70% - 90. 

Semakin tinggi kelembaban maka akan tinggi pula populasi nyamuk Aedes 

spp..Curah hujan mempengaruhi ada atau tidaknya genangan air untuk tempat 

perindukan nyamuk serta menambah kelembaban udara.Widya & Suharyo (2006) 

mengemukakan bahwa sistem pernapasan nyamuk berupa trachea dengan lubang-

lubang pada dinding tubuh (spiracle).Spiracle pada nyamuk terbuka lebar tanpa 

ada mekanisme pengaturan, sehingga pada saat kelembaban rendah menyebabkan 

penguapan air dari dalam tubuh yang menjadikan cairan tubuh menjadi 

kering.Salah satu musuh nyamuk adalah penguapan.Kelembaban dapat 
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mempengaruhi umur nyamuk, jarak terbang, kecepatan berkembangbiak, 

kebiasaan menggigit, istirahat, dan lain-lain. 

Hasil ovitrap positif mengalami peningkatan tiap minggu.Minggu pertama 

penelitian merupakan musim kemarau, sehingga jumlah ovitrap positif masih 

sedikit dan di beberapa lokasi juga ditemukan ovitrap negatif (tidak terdapat 

telur), selain itu kelembaban masih rendah.Minggu kedua merupakan perpindahan 

musim kemarau ke musim penghujan, pada Tabel 1 terlihat jumlah ovitrap positif 

mulai bertambah.Awal musim penghujan dimulai pada minggu ketiga dan minggu 

keempat merupakan puncaknya.Minggu keempat jumlah ovitrap positif 

meningkat tajam, hal ini dikarenakan pada musim penghujan banyak terdapat 

tempat-tempat yang tergenang air yang dapat digunakan sebagai tempat 

perindukan nyamuk, disamping hal tersebut kelembaban mulai terlihat meningkat 

dan nyamuk menyukai tempat-tempat yang lembab sebagai tempat perindukan. 

Peledakan populasi kedua spesies Aedes spp. yang ditemukan terjadi pada 

musim penghujan yakni pada minggu ketiga dan keempat penelitian.Berdasarkan 

penelitian Foster & Walker (2002) yang menyatakan bahwa hal tersebut 

dikarenakan nyamuk Aedes spp. memiliki kemampuan beradaptasi yang cepat 

terhadap perubahan lingkungan. Dalam hal ini, nyamuk menghadapi kondisi 

lingkungan yang tidak menguntungkan,yaitu terbatasnya tempat perindukan 

sehingga nyamuk betina berusaha mencari tempat bertelur dan menemukan 

ovitrap di lingkungan pemukiman. Begitu juga dengan Awit Suwito (2008) yang 

menyatakan umumnya nyamuk membutuhkan air sebagai tempat perindukan. 

Genangan air serta faktor lingungan yang sesuai seperti pencahayaan dan 

kelembaban sudah cukup untuk dijadikan tempat perindukan nyamuk 

Lokasi RW 1, RW 2 dan RW 3 letaknya hampir berurutan dan dibatasi oleh 

kebun yang berupa semak-semak, tetapi daerah kebun di RW 1 lebih di dominasi 

dengan pohon jati atau pohon pisang. SD 1 dan SD 3 lokasinya berdekatan dengan 

kebun, diduga hal tersebut yang menyebabkan kedua SD tersebut lebih sering 

terdapat ovitrap yang positif dibandingkan dengan SD 2 yang lokasinya tidak 

terlalu jauh dengan jalan utama di Sampangan dan berada di sekitar pemukiman 

penduduk. 
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Kendala ketika penelitian selain faktor cuaca yang berubah-ubah dari 

penghujung musim kemarau hingga awal musim penghujan, juga peletakan 

ovitrap yang kurang strategis sehingga terdapat beberapa ovitrap yang negatif (0), 

kemudian dari masyarakat Sukorejo itu sendiri. Terdapat beberapa warga yang 

kurang dapat membantu peneliti dalam pengambilan data, selain itu juga adanya 

warga atau pihak sekolah yang bersikap acuh ketika ovitrap yang terpasang di 

dalam rumah tumpah atau hilang. Adanya kondisi warga yang demikian maka 

peneliti hanya melakukan pengecekan ovitrap dan pengambilan data faktor 

lingkungan seminggu sekali.Hal tersebut mengakibatkan beberapa telur nyamuk 

sudah menetas, menjadi larva atau telah dewasa dan belum sempat teridentifikasi 

dikarenakan siklus hidup nyamuk Aedes spp. yang singkat yaitu 6-7 hari apabila 

kondisi lingkungan optimum.Ovitrap yang berada di kebun juga terkadang hilang 

atau tumpah akibat angin, orang mencari rumput atau beternak kambing disekitar 

lokasi penempatan ovitrap. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Distribusi larva Aedes spp. di Kelurahan Sukorejo Gunungpati Semarang 

terdapat di semua lokasi penelitian dengan pusat distribusi di RW 11 

dengannilaiIO paling tinggi(15,2%), kemudian RW 5 (14,3%), RW 1 (11,4%), 

RW 2 (10,9%), RW 3 (8,6%), RW 12 (5,7%), SD 1 (2,8%), SD 3 (2,4%), dan 

terendah SD 2 (0,9%).Kriteria indeks ovitrap untuk lokasi pemukiman seluruhnya 

memiliki skor 2(5% ≤ IO < 20%) yang menunjukkan bahwa wilayah tersebut 

memiliki potensi kerawanan penyakit DBD yang rendah dan untuk SD skor 1 (IO 

< 5%) yang berarti sangat rendah. 

Kelimpahan larvaAedes spp.di Kelurahan Sukorejo Gunungpati Semarang 

berdasarkan nilai kerapatan jumlah telur pada ovitrap tertinggi RW 11 (608 

butir/ovitrap), selanjutnya RW 1 (437 butir/ovitrap), RW 5 (369 butir/ovitrap), 

RW 2 (365 butir/ovitrap), RW 3 (325 butir/ovitrap), RW 12 (198 butir/ovitrap), 

SD 1 (148 butir/ovitrap), SD 3 (97 butir/ovitrap), dan terendah SD 2 (71 

butir/ovitrap). 

 

B. Saran 

1. Bagi kader-kader kesehatanSukorejo hendaknya melakukan pemantauan 

berkala ketika terjadi perubahan lingkungan. 

2. Bagi pihak Puskesmas Sekaran perlu dilakukan penambahan kader terutama 

pada musim penghujan. 

 



 

31 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Azizah GI & Faizah BR. 2010.Analisis Faktor Risiko Kejadian Demam Berdarah 

Dengue di Desa Mojosongo Kabupaten Boyolali.Eksplanasi 5 (2):1-9 

 

Borror DJ, CA Triplehorn, NF Johnson. 1996. Pengenalan Pelajaran Serangga 

Edisi Keenam. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 

 

Brisbois BW, Ali SH. 2010. Climate Change, Vector- Borne Disease and 

Interdisciplinary Research: Social Science Perspectives on an Environment 

and Health Controversy. Ecohealth, Heidelberg: Springer. 

 

Catherine Z & Philip K. 2008. Yellow Fever Mosquito Aedes aegypti (Linnaeus) 

(Insecta: Diptera: Culicidae). On line at http://entnemdept.ufl.edu/ 

creatures/aquatic/aedes_aegypti.htm[diakses tanggal 30 April 2013] 

 

CDC. 2012.Mosquito Life-cycle. On line at http://m_lifecycle.htm[diakses tanggal 

30 April 2013] 

 

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 1992. Pemeriksaan Kuman Penyakit 

Menular. Ditjen PPM & PLP Dep. Kes. RI 

 

Dian R. 2004. Jumlah dan Daya Tetas Telur, serta Perkembangan Pradewasa 

Aedes aegypti di Laboratorium.(Skripsi). Bogor: Institut Pertanian Bogor 

 

Dina AP, Martini & Lintang DS. 2012. Tingkat Kerawanan Wilayah Berdasarkan 

Insiden Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Indeks Ovitrap di 

Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang. Jurnal Kesehatan 

Masyarakat 1 (2): 305-314  

 

Dinas Kesehatan Kota Semarang.2011. Profil Kesehatan Kota Semarang Tahun 

2011. Semarang: Dinas Kesehatan 

 

Fitri S. 2011. Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Chikungunya 

di Wilayah Kerja Puskesmas Gunungpati Kota Semarang Tahun 

2010.(Skripsi). Semarang: Universitas Negeri Semarang 

 

Flickr. 2010. Surveillance Insects Mosquitoes Ovitrap. On line 

athttp://www.flickr.com/photos/afpmb/4774402655/[diakses tanggal 17 

Mei 2013] 

 

Focks DA.2003. A Review of Entomological Sampling Methods and Indicators for 

Dengue Vectors. Geneva: WHO special Programme for Research and 

Training in Tropical Desease 

 

http://entnemdept.ufl.edu/%20creatures/aquatic/aedes_aegypti.htm
http://entnemdept.ufl.edu/%20creatures/aquatic/aedes_aegypti.htm
http://entnemdept.ufl.edu/%20creatures/aquatic/aedes_aegypti.htm
http://m_lifecycle.htm/
http://www.flickr.com/photos/afpmb/4774402655/


32 
 

 
 

Foster WA & Walker ED. 2002. Medical and Veterinary Entomology.Edited by 

Gary Mullen & Lance. London: Academic press.  

 

Hadi UK & S. Soviana. 2000. Ektoparasit: Pengenalan, Diagnosis dan 

Pengendaliannya. Bogor: Laboratorium Entomologi Bagian Parasitologi 

dan Patologi FKH-IPB 

 

Hasan B. 2011. Biologi dan Peranan Aedes albopictus (Skuse) 1894 Sebagai 

Penular Penyakit.Aspirator 3 (2):117-125 

 

Hendra FDR. 2012. Distribusi Hewan Tanah Secara Vertikal dan 

Horisontal.Makalah.Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan-Universitas 

Siliwangi.Tasikmalaya 

 

Hopp MJ, Folley JA. 2001. Global-Scale Relationship Between Climaate and the 

Dengue Fever Vector, Aedes aegypti. Kluwer Academic Publishers 48: 

441-463 

 

Kramadibrata, H. Ibkar. 1996. Ekologi Hewan. Bandung: Institut Teknologi 

Bandung 

 

Krebs, C.J. 1985. Ekology.The Experimental Analysis of Ditribution and 

Abundance.New York: Harper and Row Publisers 

 

Lubis LZ. 1998. Pencegahan Demam Berdarah Dengue.Majalah Kedokteran 

Nasional Medan27: 222-6 

 

Masuh H, Seccacini E, Zerba E, Licastro SA. 2008. Aedes aegypti (Diptera: 

Culicidae): Monitoring Of Populations To Improve Control Strategies In 

Argentina. Springer-Verlag 103: 167-170 

 

M. Hasyimi, Nanny H & Pangestu. 2009. Tempat-Tempat Terkini Yang 

Disenangi Untuk Perkembangbiakan Vektor Demam Berdarah Aedes 

sp.Media Litbang Kesehatan 19 (2): 71-77 

 

Minanda RK. 2012. Studi Kasus Hubungan Kondisi Iklim dengan Kejadian DBD 

(Demam Berdarah Dengue) di Kota Semarang Tahun 2002-2011.Jurnal 

Kesehatan Masyarakat 1 (2): 1039-1046 

 

Morato VCG, Teixeira MG, Gomes AC, Bergamaschi DP & Barreto ML. 2005. 

Infestation of Aedes aegypti Estimated by Oviposition Trap in Brazil.Rev 

Sauda Publica 39 (4): 553-558 

 

Phontas AS, Noer M & Sucipto H. (tanpa tahun).Kepadatan Populasi Larva Aedes 

aegyptipada Musim Hujan di Kelurahan Patemon Surabaya. Surabaya: 

Universitas Airlangga 



33 
 

 
 

Polson KA, Curtis C, Seng CM, Olson JG, Chanta N & Rawlins SC. 2002. The 

Use of Ovitrap Baited with Way Infusion as a Surveillance Tool for Aedes 

aegyptiMosquitos in Cambodia. Dengue Bulletin 26: 178-184 

 

Quinn. 2012. Morfologi Nyamuk. On line at http://beequinn.files.wordpress.co. 

/2012/10/morfologi-nyamuk.jpg[diakses tanggal 30 April 2013] 

 

Ramesh CD, Sharmila P, Dhillon GPS, Aditya PD. 2010. Climate Change and 

Threat of Vector-Borne Disease in India: Are We Prepared? New York 

Heidelberg: Springer-Verlag 106: 763-773 

 

Read CP & Chandler AC. 1960. Introduction to Parasitology.10th edition. New 

York: Cann 

 

Rozendaall JA. 1997. Vector Control. Methods for Use by Individual and 

Communities.Geneva: World Healt Organization. Hlm 7-177 

 

Service MW. 1996. Medical Entomology for Students. Edisi Pertama. Toronto: 

Chapman & Hall. 

 

Silva IG, Silva HHG & Lima CG. 2003. Ovipositional Behavior of Aedes aegypti 

(Diptera: Culicidae) in Different Strata and Biological Cycle. Acta Biolpar 

Curitiba 32 (1,2,3,4): 1-8 

 

Soedarmo S. 1998. Demam Berdarah Dengue pada Anak. Jakarta: Universitas 

Indonesia 

 

Suwito A.2008. Nyamuk (Diptera: Culicidae) Taman Nasional Boganinani 

Wartabone, Sulawesi Utara: Keragaman, Status dan Habitatnya. Zoo 

Indonesia17 (1):27-34 

 

Sze WN, Yan LC, Kwan LM, Shan LS, Hui L. 2007. An Alert System For 

Informing Environmental Risk Of Dengue Infections. GIS For Health And 

The Environment. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 

 

Thomas S, Suharyono W & Sri RH. 2006. Pencegahan dan Penanggulangan 

Penyakit Demam Dengue dan Demam Berdarah Dengue: Petunjuk 

Lengkap. Terjemahan WHO dan DEPKES RI. Jakarta: DEPKES RI 

 

Vezzani D, Rubio A, Velazquez SM, Scheigmann N & Wieganol T. 2005. 

Detailed Assessment OI Microhabitat Suitability for Aedes 

aegypti(Diptera: Culicidae) in Buenos Aires, Argentina. Acta 

Tropica95:123-131 

 



34 
 

 
 

Wahyuningsih NE, Edi D, Endang K, Aris S, Edi P. 2007. Kelimpahan Aedes 

spp.di Tiga Kota, Semarang, Purwokerto, dan Yogyakarta Tahun 

2006.Jurnal Entomol IndonesiaSeptember 2007 4 (2): 98-112 

 

Wahyuningsih NE, Mursid R & Taufik H. 2009. Keefektifan Penggunaan Dua 

Jenis Ovitrap untuk Pengambilan Contoh Telur Aedesaegypti. di 

Lapangan. Jurnal Entomol Indonesia6 (2): 95-102 

Widya HC & Suharyo.2006. Dinamika Aedes aegypti Sebagai Vektor 

Penyakit.KEMAS 2 (1): 38-48 

 

World Healt Organization. 2005. Pencegahan dan Pengendalian Dengue dan 

Demam Berdarah Dengue.Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.  



 
 

35 
 

 

LAMPIRAN  

Tabel 1. Hasil pengamatan ovitrap per minggu di Kelurahan Sukorejo 

Lokasi Ovitrap 

Terpasang 

Minggu ke- IO (%) Kelimpahan 

(butir/ovitra

p) 

jml larva yang 

teridentifikasi 

Hasil 

identifikasi 
I II II

I 

IV 

Rmh Kbn Rmh Kbn Rmh Kbn Rmh Kbn 

RW 1 30 0 0 7 0 5 0 10 2 11,4 437 117 Ae.aegypti & 

Ae.albopictus 

RW 2 30 4 0 4 0 5 0 13 1 10,9 365 142 Ae.aegypti & 

Ae.albopictus 

RW 3 30 2 1 5 0 5 0 4 1 8,6 325 105 Ae.aegypti & 

Ae.albopictus 

RW 5 30 1 1 6 1 7 1 12 2 14,3 369 155 Ae.aegypti & 

Ae.albopictus 

RW 11 30 3 0 5 3 7 4 9 3 15,2 608 310 Ae.aegypti & 

Ae.albopictus 

RW 12 30 2 0 2 1 1 0 5 1 5,7 198 128 Ae.aegypti & 

Ae.albopictus 

SD 1 10 0  2  1  3  2,8 148 65 Ae.aegypti & 

Ae.albopictus 

SD 2 10 1  0  0  1  0,9 71 25 Ae.aegypti & 

Ae.albopictus 

SD 3 10 1  2  1  1  2,4 97 40 Ae.aegypti & 
Ae.albopictus 

Total 210          2618 1087  
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Tabel 2. Hasil pengukuran faktor lingkungan per minggu di Kelurahan Sukorejo 
Lokasi Minggu ke- 

I II III IV 

Intensitas

Cahaya 

(lux) 

RH (%) Waktu 

(WIB) 

Intensitas 

Cahaya 

(lux) 

RH (%) Waktu 

(WIB) 

Intensitas 

Cahaya 

(lux) 

RH (%) Waktu 

(WIB) 

Intensitas

Cahaya 

(lux) 

RH(%) Waktu 

(WIB) 

RW 1 00,2-00,5 50-54 15.00-17.00 00,3–27,8 45-54 08.00-10.00 00,2-72 69-79 15.00-17.00 00,4-2 63-66 15.00-17.00 

RW 2  00,4-760 50-72 08.00-10.00 4-159 51-57 08.00-10.00 00,7-445 62-76 11.00-14.00 5-1587 57-78 08.00-10.00 

RW 3 00,3-700 51-62 15.00-17.00 00,5–41,3 46-55 11.00-14.00 13,5–48,2 64-67 11.00-14.00 00,5-3130 45-55 11.00-14.00 

RW 5 00,5-1360 51-58 11.00-14.00 4–5 50-52 08.00-10.00 00,1-145 62-71 08.00-10.00 3-667 44-63 08.00-10.00 

RW 11 3-1710 41-66 11.00-14.00 00,3-2110 45-59 11.00-14.00 5,6-4040 53-80 11.00-14.00 00,1-4130 66-71 11.00-14.00 

RW 12 00,3-170 55-62 15.00-17.00 5-170 55-62 15.00-17.00 00,8-1563 63-79 15.00-17.00 3-42 48-66 15.00-17.00 

SD 1 1,2–64,4 54-57 08.00-10.00 00,7-140 52-59 08.00-10.00 00,3-96 45-46 11.00-14.00 00,2–40 55-62 08.00-10.00 

SD 2 00,4-140 47-51 08.00-10.00 1,2–64,4 42-52 08.00-10.00 19-118 50-52 11.00-14.00 0,01-323 44-55 11.00-14.00 

SD 3 00,1-1120 47-52 11.00-14.00 0,03-900 55-67 08.00-10.00 00,5-2400 41-47 11.00-14.00 3-325 61-68 08.00-10.00 
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Lampiran lokasi pemasangan ovitrap di Kelurahan Sukorejo 

 

 
Gambar 1.Pemasangan ovitrap di dalam rumah 

 

 
Gambar 2.Pemasangan ovitrap di luar rumah 
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Gambar 3.Pemasangan ovitrap di dalam kelas 

 

 
Gambar 4.Pemasangan ovitrap di ruang guru 

 

 
Gambar 5.Pemasangan ovitrap di halaman sekolah 
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Gambar 6.Pemasangan ovitrap di kebun 

 

 
Gambar 7.Ovitrap yang positif terdapat telur nyamuk Aedes spp. 

 

 
Gambar 8.Telur nyamuk Aedes spp. yang telah menetas (a) 

dan yang belum menetas (b) 

aaa 

bbb 
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Gambar 9. Penetasan telur hasil ovitrap positif 

 

 
Gambar 10.Larva yang sudah dimatikan dan akan dikirim ke 

B2P2VRP Salatiga untuk diidentifikasi 


