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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Ae. aegypti 

Nyamuk Ae. aegypti merupakan vektor utama dalam penyebaran penyakit 

DBD. Ae. aegypti merupakan nyamuk pemukiman yang habitat perkembangbiakan 

stadium pradewasa di tempat penampungan air yang relatif bersih dan yang berada di 

pemukiman masyarakat (Kemenkes RI, 2010).  

2.1.1    Taksonomi Ae. aegypti 

Taksonomi nyamuk Ae. aegypti menurut Sutaryo (2004) sebagai berikut: 

Kingdom : Animalia 

Filum  : Arthropoda 

Kelas  : Hexapoda 

Sub kelas : Pterigota 

Ordo  : Diptera 

Sub ordo : Nematocera 

Family : Cilicidae  

Sub Famili : Culicinae 

Genus  : Aedes 

Spesies : Aedes aegypti 

 

2.1.2 Siklus hidup dan morfologi 

Nyamuk Ae. aegypti disebut juga black white mosquito atau tiger mosquito 

karena garis-garis dan bercak putih keperakan di atas warna hitam tubuhnya. Nyamuk 

ini memiliki 4 stadium atau siklus hidup yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa. 

Morfologi dan siklus hidup nyamuk Ae. aegypti disajikan dalam Gambar 1.
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Gambar 1. Morfologi dan siklus hidup nyamuk Ae. aegypti 

Sumber: CDC, Mosquito life-cycle, 2012 

 

1. Telur 

Secara umum nyamuk Ae. aegypti meletakkan telur pada dinding 

genangan air kemudian menetas menjadi larva dalam waktu sekitar 2 

hari. Letak telurnya terpisah 1 dengan yang lainnya ditunjukan pada 

Gambar 2a. Telur Ae. aegypti memiliki warna hitam dan berbentuk 

lonjong disajikan dalam Gambar 2b (Kemenkes RI, 2013). Telur 

nyamuk Ae. aegypti tahan pada suasana kering sampai 6 bulan pada 

suhu -2°C sampai 42°C dan baru menetas setelah terdapat genangan air 

dalam waktu 1-2 hari (Depkes RI, 2010).  

 
(a)                                     (b) 

Gambar 2. Telur Ae. aegypti  

Sumber: Kemenkes RI 2013 
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Nyamuk Ae. aegypti betina dapat bertelur rata-rata 100-400 butir 

dalam sekali waktu. Jumlah telur nyamuk yang dihasilkan dalam sekali 

bertelur dipengaruhi oleh seberapa banyak nyamuk tersebut menghisap 

darah manusia. Nyamuk betina biasanya menghisap darah pada hari 

ketiga setelah kawin dan mulai bertelur pada hari keenamnya. Nyamuk 

Ae. aegypti senang untuk bertelur di tempat air jernih, terutama bak 

mandi, gentong air minum, dan pada genangan air di ban atau kaleng 

bekas. Di laboratorium telur akan menetas dalam 10 hari dengan 

temperatur 28˚C, sedangkan di lapangan telur dapat menetas lebih lama 

yaitu 17-20 hari, hal ini dipengaruhi suhu, tersedianya makanan, dan 

kepadatannya (Sutaryo, 2004).  

2. Larva 

Telur menetas menjadi larva dalam waktu dua hari dan umur larva 

sekitar 7-9 hari dan kemudian berubah menjadi pupa (Sutaryo, 2004). 

Posisi istirahat jentik terlihat menggantung di permukaan air dengan 

sifon di bagian atas yang disajikan pada Gambar 3 (Kemenkes RI, 

2013). Larva nyamuk Ae. aegypti memiliki comb scale dengan duri 

pada sisi lateralnya sehingga berbentuk seperti trisula pada segmen 

abdomen ke 8 dan sifon disertai 1 pasang hair tuft yang tumbuh tidak 

sempurna, sedangkan larva Ae. albopictus memiliki comb scale tampa 

duri pada sisi lateralnya (Soedarto, 2011). Gambar comb scale larva Ae. 

aegypti disajikan dalam Gambar 4. Perbedaan lainnya antara larva Ae. 

aegypti dan Ae. albopictus terdapat pada sikat ventralnya, pada Ae. 

aegypti sikat ventral memiliki 5 pasang rambut, sedangkan pada larva 

Ae. albopictus memiliki 4 pasang rambut.  
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Gambar 3. Larva Ae. aegypti 

Sumber: Kemenkes RI, 2013 

 

 

Gambar 4. Comb Scale pada larva Ae. aegypti 

Sumber: Sivanathan, 2006 

Pada larva terdapat empat stadium tahapan perkembangan larva 

dengan empat kali pergantian kulit (ecdysis). Keempat stadium tersebut 

yaitu instar I, II, III, IV. Larva instar I berukuran 1-2 mm, warna 

transparan, duri-duri (spinae) pada thoraks belum jelas, dan terdapat 

sifon yang belum menghitam, terbentuknya larva instar I sekitar 1 hari. 

Larva instar II berukuran 2.5-3.9 mm, spinae belum jelas, dan sifon 
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berwarna hitam, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai instar II sekitar 

1-2 hari. Larva instar III berukuran kira-kira 4-5 mm, spinae mulai jelas, 

dan siphon berwarna coklat kehitaman, waktu yang dibutuhkan untuk 

terbentuknya larva instar III sekitar 2 hari. Larva instar IV memiliki 

struktur anatomi yang sudah lengkap, dan tubuh dapat dibagi menjadi 

bagian cephal, thoraks, dan abdomen (Soegijanto, 2006). 

3. Pupa 

Pupa merupakan stadium akhir calon nyamuk Ae. aegypti. Fase 

pupa berlangsung selama 2-5 hari, lalu menjadi nyamuk (Sutaryo, 

2004). Pada kepala pupa terdapat breathing trumphet yaitu alat untuk 

bernapas yang berbentuk terompet dan pada ruas abdomen ke 8 terdapat 

sepasang alat pengayuh untuk berenang. Posisi pupa sejajar terhadap 

permukaan air yang ditunjukkan pada Gambar 5 (Soegijanto, 2006). 

 

Gambar 5. Pupa Ae. aegypti 

Sumber: Kemenkes RI, 2013 

 

4. Nyamuk dewasa 

Umur nyamuk dewasa betina sekitar 8-15 hari, dan umur nyamuk 

dewasa jantan sekitar 3-6 hari (Sutaryo, 2004). Nyamuk Ae. aegypti 
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yang dewasa memiliki tubuh berwarna hitam dengan garis-garis dan 

bintik berwarna putih keperakan atau putih kekuningan ditunjukan pada 

Gambar 6.  

 

Gambar 6. Nyamuk Ae. aegypti dewasa 

Sumber: Sivanathan, 2006 

 

Pada bagian tengah thoraks pada bagian dorsal terdapat lyre form 

yaitu 2 garis sejajar melengkung di tepi thoraks disajikan dalam Gambar 

7 (Soedarto, 2011). Pada anterior kaki nyamuk Ae. aegypti bagian femur 

terdapat strip putih memanjang yang disajikan dalam Gambar 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Lyre form pada thoraks 

Sumber: Rahayu, 2013 
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Gambar 8. Femur anterior nyamuk Ae. aegypti 

Sumber:  Rahayu, 2013 

 

2.1.3 Bionomik nyamuk Ae. aegypti 

Bionomik mencakup kebiasaan menggigit, perilaku istirahat, kemampuan jarak 

terbang. Nyamuk Ae. aegypti merupakan hewan diurnal, yang memiliki dua periode 

aktivitas menggigit, pertama di pagi hari selama beberapa jam setelah matahari terbit 

dan sore hari selama beberapa jam sebelum gelap (WHO, 2002). Nyamuk Ae. aegypti 

juga memiliki kebiasaan menghisap darah pada siang hari yang disebut day biting 

mosquito dan mempunyai kebiasaan menggigit manusia secara berulang (Sutaryo, 

2004).  

Kemampuan nyamuk untuk terbang dalam sehari sekitar 30-50 meter, jarak ini 

tergantung dengan tersedianya tempat untuk bertelur, apabila ditemukan tempat untuk 

bertelur di sekitar rumah maka nyamuk tidak akan terbang lebih jauh (Sutaryo, 2004). 

Pada beberapa penelitian menunjukan bahwa Ae. aegypti dapat terbang sampai lebih 

dari 400 meter terutama untuk mencari tempat bertelur. Nyamuk Ae. aegypti jarang 

ditemukan di luar rumah karena nyamuk ini lebih suka beristirahat di tempat yang 

gelap, lembab, dan tersembunyi di dalam rumah atau bangunan, termasuk kamar 

tidur, kamar mandi, maupun di dapur (WHO, 2002).  

2.2 Virus Dengue 

Virus Dengue merupakan penyebab dari penyakit Demam Dengue dan Demam 

Berdarah Dengue yang termasuk dalam genus Flavivirus, keluarga Flaviviridae. 

Virus ini memiliki diameter 30 nm yang terdiri dari asam ribonukleat rantai tunggal. 

Virus dengue terdiri atas 4 serotipe virus yaitu DENV-1, DENV-2, DENV-3, DENV-

4 yang semuanya dapat menyebabkan demam dengue atau demam berdarah dengue. 
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Keempat serotipe tersebut dapat ditemukan di Indonesia, namun DENV-3 merupakan 

serotipe terbanyak ditemukan. Penularan virus dengue dapat terjadi melalui vektor 

nyamuk genus Aedes, terutama Ae. aegypti dan Ae. albopictus (Setiati, 2014). 

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan transmisi biakan 

virus dengue, yaitu: 

1. Vektor, mencakup perkembangbiakan vektor, kebiasaan menggigit, kepadatan 

vektor di lingkungan, transportasi vektor dari suatu tempat ke tempat lain. 

2. Pejamu, mencakup terdapatnya penderita di lingkungan/keluarga, mobilisasi dan 

paparan terhadap nyamuk, usia dan jenis kelamin. 

3. Lingkungan, mencakup curah hujan, suhu, sanitasi, dan kepadatan penduduk 

(Setiati, 2014). 

2.3    Demam Berdarah Dengue 

WHO membuat klasifikasi demam dengue menjadi 2 grup, yaitu demam dengue 

tanpa komplikasi dan demam dengue berat. Kasus demam dengue berat dikaitkan 

dengan adanya perdarahan, kerusakan organ, banyaknya kebocoran plasma 

(Whitehorn, 2010). Manifestasi klinis akibat virus dengue terbagi menjadi 4 jenis, 

yaitu demam tidak terdiferensiasi, demam dengue, demam berdarah dengue, dan 

dengue shock syndrome. Pada demam tidak diferensiasi secara klinis sulit untuk 

membedakan demam akibat dengue dan demam akibat virus lainnya dan sering tidak 

terdiagnosis. Demam dengue sering ditemukan pada orang dewasa ataupun anak yang 

lebih tua ditandai dengan demam tinggi yang berlangsung 3 sampai 1 minggu. Dapat 

ditemukan juga sakit kepala berat terutama pada retrobulbar, kelelahan, mialgia serta 

nyeri sendi, diare, dan kehilangan nafsu makan. Pada 50-82% kasus ditemukan ruam 

pada kulit. Perdarahan pada demam dengue jarang terjadi, namun perdarahan gusi, 

ptekie/purpura, dan perdarahan saluran pencernaan bisa saja terjadi (Hasan, 2016).    

Demam berdarah dengue lebih sering terjadi akibat infeksi sekunder dengue. 

Kriteria diagnostik untuk demam berdarah didapatkan berdasarkan parameter klinis 

dan parameter laboratorium. Parameter klinis mencakupi fase demam onset akut 
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selama 2 hari sampai 1 minggu. Episode perdarahan salah satu diantara berikut ini: 

ptekie, purpura, perdarahan mukosa atau gusi, hematemesis atau melena. 

Hepatomegali dan hasil positif pada pemeriksaan rumple leed. Untuk kriteria 

laboratorium ditemuan hasil trombositopenia (jumlah hitung platelet <100.000/cu 

mm). Perjalanan penyakit DBD ditandai dengan tiga tahap yaitu demam onset aku 

disertai gejala konstitusional, dilanjutkan dengan kebocoran plasma yang ditandai 

dengan syok frank, denyut nadi lemah, hepatomegali, efusi pleura dan perikardi dan 

dilanjutkan fase penyembuhan (Hasan, 2016). 

2.4 Pengendalian vektor DBD 

Berdasarkan peraturan menteri kesehatan RI (2012) tentang pengendalian 

vektor, terdapat beberapa metode pengendalian vektor nyamuk, sebagai berikut: 

a. Metode pengendalian fisik dan mekanis adalah upaya-upaya untuk mencegah, 

mengurangi, menghilangkan habitat perkembangbiakan dan populasi vektor 

secara fisik dan mekanik, diantaranya adalah modifikasi dan manipulasi 

lingkungan tempat perindukan (3M, pembersihan lumut, penanaman bakau, 

pengeringan), pemasangan kelambu, memakai baju lengan panjang, penggunaan 

hewan sebagai umpan nyamuk (cattle barrier), pemasangan kawat kasa. 

b. Metode pengendalian dengan menggunakan agen biotik seperti penggunaan 

predator pemakan jentik (ikan, mina padi) dan  manipulasi gen (penggunaan 

jantan mandul) 

c. Metode pengendalian secara kimia seperti surface spray (IRS), kelambu 

berinsektisida, larvasida, space spray (pengkabutan panas/fogging dan 

dingin/ULV), insektisida rumah tangga (penggunaan repelen, anti nyamuk 

bakar). 

2.5 Ovitrap 

2.5.1 Pengertian 

Ovitrap (singkatan dari oviposition trap) adalah suatu alat yang berupa 

kontainer terbuat dari bahan kaleng, plastik, gelas ataupun bambu yang diisi air, 
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diletakkan pada tempat-tempat yang telah ditentukan. Digunakan untuk mendeteksi 

adanya nyamuk Aedes dan juga untuk pemberantasan larvanya (Kemenkes, 2012). 

Umumnya ovitrap terbuat dari gelas plastik kecil dengan mulut gelas yang 

lebar, dicat warna hitam pada bagian luarnya dan dilengkapi dengan kayu atau bambu 

yang dijepitkan secara vertikal pada dinding dalam gelas. Gelas tersebut diisi air 

sebanyak setengah sampai ¾ gelas disajikan dalam gambar 9 (Polson, 2002). 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Ovitrap 

Sumber: Flickr, 2010 
 

2.5.2 Modifikasi Ovitrap 

Modifikasi ovitrap dapat berupa bentuk, ukuran, warna, dan penambahan 

atraktan. Atraktan adalah suatu bahan yang memiliki daya tarik terhadap serangga 

(nyamuk) baik secara kimiawi maupun visual. Atraktan dari bahan kimia dapat 

berupa senyawa ammonia, CO2, asam laktat, octenol, dan asam lemak. Zat atau 

senyawa tersebut dapat berasal dari bahan organik ataupun merupakan hasil proses 

metabolisme mahluk hidup. Atraktan fisika dapat berupa getaran suara dan warna 

(warna suatu benda atau cahaya). Atraktan dapat juga digunakan sebagai bahan untuk 

mempengaruhi perilaku, memonitor atau menurunkan populasi nyamuk secara 

langsung, tanpa menyebabkan cedera bagi binatang lain dan manusia, dan tidak 

meninggalkan residu pada makanan atau bahan pangan (Weinzierl, 2005). 

Penambahan atraktan bervariasi antara air rendaman jerami dan jenis 

rerumputan tertentu, air rendaman udang dan kerang. Air rendaman tersebut akan 

menghasilkan kadar CO2 dan ammonia yang dapat menarik dan mempengaruhi 

penciuman nyamuk untuk memilih tempat bertelurnya (Sant’ana, 2006). Ovitrap 
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dengan penambahan air jerami 10% terbukti menghasilkan telur terperangkap 8 kali 

lebih banyak jika dibandingkan dengan ovitrap standar (Polson, 2002). 

2.6 Kerangka Teori  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Kerangka teori penelitian 

 

 

 

 

2.7       Konsep Penelitian 

 

 

AGEN: 

 DENV - 1, 2, 3, 4 

VEKTOR Aedes 

sp. 

 

LINGKUNGAN PENJAMU 

- Imunitas 

- Usia 

- Paparan vektor 

- Riwayat DBD di 

lingkungan 

- Letak geografis 

- Suhu 

- Sanitasi 

- Curah hujan 

- Kepadatan penduduk 

 

Ovitrap pada daerah endemis 

 

Rearing 

Larva Telur Dewasa Pupa 

Identifikasi jenis/spesies nyamuk 
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Gambar 11. Kerangka konsep Penelitian


