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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil 

Kelurahan Potorono terletak di Kecamatan Banguntapan, Bantul, Daerah 

Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Pada Kelurahan Potorono terdapat sembilan dusun, 

yang salah satu di antaranya endemis demam dengue dan demam berdarah dengue 

yaitu dusun Salakan RT 01 dan RT 03. Penelitian ini menggunakan 50 ovitrap yang 

dipasang di 2 RT yang endemis penyakit DBD, setiap RT dipasang ovitrap sebanyak 

25 buah selama 1 minggu dengan tempat pemasangan ovitrap yang telah ditentukan, 

yaitu di dalam dan di luar rumah. Seminggu kemudian, ovitrap diambil dan dibawa 

ke laboraturium untuk dihitung jumlah telur yang melekat pada kassa ovitrap dan 

dilakukan pendewasaan.  

Dari 50 ovitrap yang dipasang didapatkan jumlah total telur yang sebanyak 

706 telur. Pada proses pendewasaaan tidak semua telur berkembang menjadi nyamuk 

karena terdapat beberapa telur yang sudah pecah, seperti ditunjukkan pada Gambar 

13. Jumlah telur yang berkembang menjadi nyamuk dan atau larva sebanyak 371 

(52.5%) dari total yang ada di ovitrap. Telur yang menjadi larva ataupun nyamuk lalu 

diidentifikasi menggunakan mikroskop dan didapatkan hasil seluruhnya adalah 

spesies Aedes sp. Spesies yang paling banyak ditemukan adalah Ae. aegypti, yaitu 

sebanyak 216 (58.2%) dari hasil total identifikasi larva maupun nyamuk. Pada proses 

identifikasi selain Ae. aegypti, ditemukan juga spesies Ae. albopictus yaitu sebanyak 

155 (41.7%) dari hasil total identifikasi larva maupun nyamuk. 
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Gambar 13. Telur utuh (A) dan telur yang sudah pecah (B) 

Sumber: Koleksi Peneliti 

Penelitian ini dilakukan pada dua lokasi, yaitu pada Dusun Salakan RT 02 dan 

RT 03. Pada RT 01 Dusun Salakan, wilayah dusun tersebut cukup bersih, jarak antar 

rumah berdekatan, tidak ditemukan genangan-genangan air di luar rumah kecuali 

kolam ikan, banyak pepohonan sehingga pada lokasi dusun tertentu terlihat redup 

akibat cahaya matahari tertutup oleh pepohonan. Pada RT 01, jumlah ovitrap yang 

dipasang di dalam rumah sebanyak 13 buah dan  didapatkan telur nyamuk sebanyak 

365 telur, sedangkan ovitrap yang dipasang di luar rumah sebanyak 11 buah dan 

ditemukan telur nyamuk sebanyak 174 telur.  

Pada RT 03 Dusun salakan, wilayah dusun tersebut cukup bersih, jarak antar 

rumah cukup berjauhan, ditemukan beberapa genangan air yang bisa menjadi 

breeding place untuk nyamuk dan banyak dikelilingi oleh pepohonan seperti pohon 

pisang, disekitar RT 03 terdapat sawah yang mengelilingi RT tersebut. Pada RT 03, 

jumlah ovitrap yang dipasang di dalam rumah sebanyak 18 buah dan ditemukan telur 

nyamuk sebanyak 46 telur, sedangkan ovitrap yang dipasang di luar rumah sebanyak 

7 buah dan ditemukan telur nyamuk sebanyak 121 ekor. Jumlah telur yang 

didapatkan pada RT 01 dan RT 03 tercantum dalam Tabel 4. 

A 

B 
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Tabel 4. Hasil perhitungan jumlah telur dari ovitrap 

No. Lokasi 
Penempatan 

ovitrap 

Ovitrap 

terpasang 

Ovitrap 

(+) telur 

Jumlah 

telur 

Ovitrap 

Index (%) 

1. RT 01 
Indoor 13 6 365 46.1 

Outdoor 11 7 174 63.6 

2. RT 03 
Indoor 18 2 46 11.1 

Outdoor 7 3 121 42.8 

Sumber: Data Primer Peneliti 

Ovitrap index adalah persentase total ovitrap yang terdapat telur terhadap total 

ovitrap yang terpasang. Data jumlah rumah yang diletakkan ovitrap dan Ovitrap 

Index (OI) di RT 01 dn RT 03 Dusun Salakan, Kelurahan Potorono, Banguntapan, 

Bantul disajikan dalam Tabel 5. 

Tabel 5. Kepadatan Telur Nyamuk berdasarkan Ovitrap Index (OI) 

Lokasi 
Total rumah 

diperiksa 

Rumah (+) 

telur 

Ovitrap 

terpasang 

Ovitrap (+) 

telur 
OI (%) 

RT 01 12 8 25 13 52 

RT 03 12 4 25 5 20 

Sumber: Data Primer Peneliti 

Penghitungan jumlah telur dilakukan dengan cara melihat langsung pada 

kassa dan dilihat melalui mikroskop apabila ditemukan keraguan, setelah perhitungan 

selesai seluruh kassa yang terdapat telur direndam kembali ke dalam air untuk proses 

pendewasaan menjadi larva, kemudian pupa, lalu menjadi nyamuk. Pendewasaan 

telur hanya dibedakan berdasarkan RT saja, sehingga identifikasi spesies nyamuk 

yang didapat dari dalam ataupun luar rumah tidak dapat dijelaskan. Proses 

identifikasi dilakukan pada fase nyamuk dewasa dan pada fase larva instar karena 

terdapat perbedaan waktu dalam proses pendewasaan nyamuk.  

Penentukan jenis spesies nyamuk tersebut peneliti mengacu pada ciri khas dari 

nyamuk Ae. aegypti dan Ae. albopictus yaitu pada bagian thoraks posterior nyamuk, 

pada Ae. aegypti ditemukan garis lyre form, yaitu dua garis pada sisi thoraks, 
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sedangkan pada Ae.albopictus ditemukan garis tunggal longitudinal pada bagian 

medial thoraks. Penentukan jenis spesies nyamuk tersebut peneliti mengacu pada ciri 

khas dari larva Ae aegypti dan Ae albopictus menggunakan alat berupa optilab untuk 

melihat sisik sikat (comb scale) pada terminal segmen larva. Pada larva Ae. aegypti, 

comb scale memiliki duri-duri pada sisi lateralnya yang ditunjukkan pada gambar 

14a, sedangkan pada larva Ae. albopictus, comb scale tidak memiliki duri pada sisi 

lateralnya yang ditunjukkan pada Gambar 14b. 

 

Gambar 14. Comb Scale larva Ae. aegypti (Gambar A), Comb Scale larva Ae. 

albopictus (Gambar B) 

Sumber: Koleksi Peneliti 

 

Identifikasi nyamuk dewasa pada RT 1, spesies yang paling banyak 

ditemukan adalah Ae. albopictus dengan jumlah 103, sedangkan Ae. aegypti sebanyak 

92, sedangkan identifikasi nyamuk dewasa pada RT 3 didapatkan jumlah nyamuk 

yang sama antara Ae. aegypti dan Ae. albopictus yaitu sebanyak 27. Identifikasi larva 

di RT 1, spesies yang paling banyak ditemukan adalah Ae. aegypti dengan jumlah 85 

larva, sedangkan Ae. albopictus sebanyak 9 larva. Identifikasi larva pada RT 3, 

spesies yang paling banyak ditemukan adalah Ae. albopictus dengan jumlah 16 larva, 

sedangkan Ae. aegypti sebanyak 12 larva. Jumlah larva dan nyamuk yang didapatkan 

pada RT 01 dan RT 03 tercantum dalam Tabel 6. 

A B 
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Tabel 6. Hasil identifikasi spesies larva dan nyamuk 

Sumber: Data Primer Peneliti 

4.2       Pembahasan 

4.2.1    Kepadatan Telur Nyamuk Berbasis Ovitrap Index (OI) 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, dapat diketahui bahwa pada RT 

01 nilai Ovitrap Index dalam rumah sebesar 46.1 %, sedangkan pada luar rumah OI 

sebesar 63.6 %. Pada RT 03 nilai OI dalam rumah sebesar 11.1 %, sedangkan pada 

luar rumah nilai OI sebesar 42.8 %. Nilai OI lebih di luar rumah pada RT 01 maupun 

RT 03 lebih besar dibandingkan nilai OI di dalam rumah, hal ini serupa dengan 

penelitian Wati (2015) tentang hasil OI di luar rumah lebih besar dibanding dengan 

OI di dalam rumah, yang melakukan penelitian di Kecamatan Sewon, Bantul. Nilai 

rata-rata OI di luar rumah (31.75%) pada penelitian tersebut lebih besar dibanding 

nilai OI di dalam rumah (15.54%). Hal tersebut dapat dijelaskan karena Aedes sp 

memiliki kesenangan untuk bertelur (breeding place) di luar rumah daripada di dalam 

rumah (Wati, 2015). 

Nilai indeks ovitrap pada RT 01 sebesar 52%. Berdasarkan kriteria indeks 

ovitrap, RT 01 memiliki skor 4 yang berarti bahwa wilayah tersebut memiliki tingkat 

kepadatan nyamuk Aedes sp yang tinggi, hal ini menunjukan potensi kerawanan 

kasus DBD yang tinggi. Pada RT 03 (IO 20%) kriteria indeks ovitrap memiliki skor 3 

karena indeks ovitrap berkisar 20-40% yang berarti kepadatan Aedes sp di wilayah 

tersebut sedang, dan tingkat potensi kerawanan kasus DBD yang sedang. 

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan yang dilakukan oleh Sayono pada 

tahun 2008 yang menemukan bahwa ovitrap yang dipasang di luar rumah 

menghasilkan jumlah telur lebih banyak daripada ovitrap yang terdapat di dalam 

Lokasi 
Jumlah 

Ovitrap 

Larva Nyamuk 

Ae. 

aegypti 

Ae. 

Albopictus 

Ae. 

Aegypti 

Ae. 

albopictus 

RT 01 24 85 9 92 103 

RT 03 25 12 16 27 27 
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rumah. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Boewono, et al 

(2006) yang menemukan bahwa ovitrap yang dipasang di dalam rumah menghasilkan 

jumlah telur yang terperangkap lebih banyak daripada ovitrap yang dipasang di luar 

rumah. Hal ini terjadi karena lokasi penelitian dan faktor lingkungan yang 

mempengaruhinya. Pelitian ini dilakukan pada daerah yang padat jumlah penduduk 

dan jarak antar rumah yang berdekatan serta penelitian terjadi pada musim hujan 

sehingga breeding place di luar rumah meningkat (Sayono, 2008; Boewono, et. al, 

2006). 

Hasil total identifikasi pada RT 01 didapatkan 177 Ae. aegypti dan 112 Ae. 

albopictus. Hal ini sesuai dengan tinjauan pustaka bahwa di pemukiman nyamuk Ae. 

aegypti lebih banyak daripada Ae. albopictus. Pada RT 03 hasil total identifikasi 

didapatkan 39 Ae. aegypti dan 43 Ae. albopictus. Hal ini dapat terjadi karena 

perubahan lingkungan seperti pembukaan lahan baru yang dijadikan sebagai komplek 

perumahan mungkin menyebabkan nyamuk Ae. albopictus kehilangan habitat aslinya 

dan bertahan hidup di area lain dengan kerapatan vegetasi yang cukup. Komplek 

perumahan di lingkungan perkotaan menjadi habitat yang baik bagi nyamuk Ae. 

albopictus yang bermigrasi dari habitat asalnya di hutan, vegetasi rapat pedesaan dan 

pinggir kota (Suroso et. al.,03). 

4.2.2    Faktor yang mempengaruhi pendewasaan  

Dalam proses pendewasaan, waktu yang dibutuhkan telur untuk menetas di 

laboratorium parasitologi FK UII berbeda-beda dalam rentang 1 hari hingga 2 

minggu. Hal ini disebabkan kondisi lingkungan laboratorium yang tidak disesuaikan 

dengan kebutuhan dalam pendewasaan telur Ae. aegypti, seperti pengaturan suhu, 

pengaturan kelembaban, dan pengaturan kadar oksigen di gelas rearing. Telur Ae. 

aegypti dapat bertahan pada kondisi kering pada waktu dan intensitas yang bervariasi 

hingga beberapa bulan, tetapi tetap hidup. Jika tergenang air, beberapa telur dapat 

menetas dalam beberapa hari bahkan dalam beberapa menit. Bila kondisi lingkungan 

tidak mendukung, telur-telur mungkin berada dalam status diapause dan tidak akan 
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menetas hingga periode istirahat berakhir. Terdapat berbagai pencetus, termasuk 

penurunan kadar oksigen dalam air merubah lama waktu diapause dan suhu udara 

dibutuhkan untuk mengakhiri status ini (Service, M.W., 1996). Pada kondisi 

optimum, waktu sejak penetasan hingga menjadi nyamuk dewasa berlangsung sekitar 

7 hari, termasuk 2 hari untuk masa pupa. Pada kondisi temperatur yang rendah siklus 

hidup ini menjadi lebih panjang (Sayono, 2008).  


