
 
 

i 
 

IDENTIFIKASI JENIS NYAMUK Aedes sp. MENGGUNAKAN 

OVIPOSITION TRAP DI DAERAH ENDEMIS DEMAM DENGUE 

DAN DEMAM BERDARAH DENGUE DI WILAYAH 

KELURAHAN POTORONO BANGUNTAPAN BANTUL  

Naskah Publikasi 

Untuk Memenuhi Sebagai Syarat 

Memperoleh Derajat Sarana Kedokteran 

Program Studi Pendidikan Dokter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun oleh : 

Dria Nur Fathan 

13711037 

FAKULTAS KEDOKTERAN 

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 

YOGYAKARTA 

2017 



ii 
 

IDENTIFICATION OF Aedes sp. MOSQUITO SPECIES USE 

OVIPOSITION TRAP IN ENDEMIC AREAS OF DENGUE FEVER 

AND DENGUE HEMORRHAGIC FEVER IN POTORONO 

BANGUNTAPAN BANTUL 

A Publication Paper 

Submitted as Fulfillment 

to Obtain the Medical Degree 

Medical Education Program 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

by : 

Dria Nur Fathan 

13711037 

FACULTY OF MEDICINE 

ISLAMIC UNIVERSITY OF INDONESIA 

YOGYAKARTA 

2017 



iii 
 

 

 
 

 

 

 



iv 
 

IDENTIFIKASI JENIS NYAMUK Aedes sp. MENGGUNAKAN OVIPOSITION 

TRAP DI DAERAH ENDEMIS DEMAM DENGUE DAN DEMAM 

BERDARAH DENGUE DI WILAYAH KELURAHAN POTORONO 

BANGUNTAPAN BANTUL 

 

Dria Nur Fathan1, Irena Agustiningtyas2, Novyan Lusiyana2 

 
1Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia 

2Departemen Parasitologi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia 

 

INTISARI 

Latar Belakang: Penyakit DBD merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang 

diperantarai oleh nyamuk Aedes sp. Nyamuk ini banyak di temukan di negara tropis 

dan sub tropis seperti Indonesia. Kabupaten Bantul, Provinsi DIY merupakan salah 

satu daerah endemis DBD dengan angka morbiditas yang tinggi. Salah satu daerah di 

Bantul dengan angka morbiditas tinggi adalah Dusun Salakan, Kecamatan 

Banguntapan bantul. 

Tujuan: Melakukan identifikasi jenis nyamuk dan menilai kepadatan Aedes sp. 

berdasarkan ovitrap index di daerah endemis DBD di wilayah Dusun Salakan 

Kelurahan Potorono, Banguntapan, Bantul. 

Metode: Penelitian ini menggunakan desain dengan observasional deskriptif untuk 

mengidentifikasi jenis nyamuk berdasarkan morfologinya. Pengambilan sampel telur 

nyamuk menggunakan ovitrap yang dipasang sebanyak 50 buah selama 7 hari. Ovitrap 

dipasang di dalam dan di luar rumah dan menggunakan atraktan berupa air hujan. Telur 

yang didapatkan dilakukan pendewasaan dan identifikasi di Laboratorium Parasitologi 

FK UII 

Hasil: Pada penelitian ini didapatkan 706 telur dan 371 (52,5%) diantaranya menetas 

menjadi larva. Hasil identifikasi terhadap larva dan nyamuk diketahui bahwa 

seluruhnya merupakan Aedes sp., dengan rincian Ae. aegypti dan Ae. albopictus adalah 

216 (58.2%) dan 155 (41.7%) dengan index ovitrap nya 52% dan 20%. 

Kesimpulan: jenis nyamuk yang telah diidentifikasi seluruhnya adalah Aedes sp. 

Kriteria indeks ovitrap RT 01 memiliki skor 4 yang berarti bahwa wilayah tersebut 

memiliki tingkat kepadatan nyamuk Aedes sp yang tinggi. Pada RT 03 kriteria indeks 

ovitrap skor 3 yang berarti kepadatan Aedes sp di wilayah tersebut dalam tingkat 

sedang. 

Kata Kunci: Ovitrap, Index Ovitrap (IO), Ae. aegypti, Ae. albopictus, Identifikasi. 
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ABSTRACT 

Background: Dengue fever is a disease caused by a virus mediated by mosquito Aedes 

sp. These mosquitoes, are found in tropical and sub-tropical countries including 

Indonesia. Bantul district, is one of endemic areas with high morbidity in Yogyakarta 

Province. One of the areas in Bantul with a high morbidity rate is Salakan, district 

Banguntapan Bantul.  

Objective: To identify and assess the density of mosquito species Aedes sp. based 

ovitrap index in endemic areas of dengue fever in Salakan Potorono, Banguntapan, 

Bantul. 

Methods: This study used an descriptive observational design to identify the type of 

mosquito based on morphology. Sampling of the mosquito eggs using ovitrap that 

installed as many as 50 pieces for 7 days. Ovitrap installed inside and outside of the 

house and used water of the rain for attractant. The maturation and identificaton of 

eggs obtained, was conducted in Laboratoty of Parasitology , Faculty of Medicine, 

Islamic University of Indonesia.  

Results: In this study, the total of ovum obtained 706 eggs and 371 (52.5%) of them 

hatch to be larvae. The results of the identification of larvae and mosquitoes shown 

that entirely spesies are Aedes sp., in details of Ae. aegypti and Ae. albopictus was 216 

(58.2%) and 155 (41.7%) with its Ovitrap Index 52% and 20%. 

Conclusion: Spesies of mosquitoes that have been identified are all Aedes sp. Ovitrap 

index criteria RT 01 had a score of 4, which means that the region has a high 

density  level of Aedes sp. population. Ovitrap index criteria of RT 03 is 3 , which 

means the density of Aedes sp in the region in the medium level. 

Keywords: Identification, Ovitrap, Ovitrap Index (OI), Ae. aegypti, Ae. albopictus
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PENDAHULUAN 

Demam dengue dan demam berdarah 

dengue merupakan penyakit infeksi 

yang disebabkan oleh virus dengue, 

virus tersebut dapat menginfeksi 

individu melalui vektor yaitu nyamuk 

Aedes sp, terutama Ae. aegypti dan Ae. 

albopictus. Peningkatan kasus demam 

dengue dan demam berdarah dengue 

berkaitan dengan sanitasi lingkungan 

misalnya tersedianya tempat 

perindukan bagi nyamuk Aedes sp 

betina, yaitu bejana yang berisi air, 

sebagai contoh bak mandi, 

penampungan air, kaleng bekas1. 

Penyebaran nyamuk Ae. aegypti juga 

sangat dipengaruhi oleh faktor 

distribusi geografis, ketinggian 

merupakan salah satu faktor penting 

dalam penyebaran nyamuk Ae. aegypti. 

Di India nyamuk Ae. aegypti dapat 

ditemukan pada ketinggian nol sampai 

ketinggian 1000 meter di atas 

permukaan laut. Di ketinggian yang 

rendah (kurang dari 500 mdpl) 

memiliki tingkat kepadatan sedang 

sampai berat, sedangkan di daerah 

tinggi (lebih dari 500 mdpl) memiliki 

populasi nyamuk yang rendah. Di Asia 

Tenggara, ketinggian 1000-1500 mdpl 

merupakan batas penyebaran nyamuk 

Ae. aegypti2. 

Kasus DBD di Kota Yogyakarta 

menempati posisi ke 4 tertinggi di 

Indonesia dengan angka kejadian 92.96 

per 100.000 penduduk. Jumlah 

penderita DBD pada tahun 2014 

sebesar 418 dengan jumlah kematian 

akibat DBD sebanyak 3 orang. Jumlah 

penderita DBD tertinggi terjadi pada 
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tahun 2010 terdapat 1517 pasien, lalu 

disusul tahun 2013 terdapat 908 pasien, 

sedangkan jumlah penderita meninggal 

terbanyak terjadi pada tahun 2004 

sebanyak 12 orang (CFR 1.7%). 

Penderita DBD meninggal selama 

tahun 2014 terjadi di wilayah 

puskesmas Kotagede 2, Umbulharjo 1, 

dan Umbulharjo 2, masing-masing 1 

orang meninggal3.  

Angka kesakitan DBD di 

Kabupaten Bantul tahun 2015 

meningkat bila dibandingkan dengan 

tahun 2014. Pada tahun 2014 terdapat 

662 kasus DBD (IR 0.64%), sedangkan 

pada tahun 2015 terdapat 1441 kasus. 

Kecamatan dengan angka kesakitan 

DBD tertinggi di Bantul terdapat di 

Kecamatan Banguntapan, Kasihan, dan 

sewon. Banguntapan adalah saah satu 

kecamatan di Bantul, Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Kecamatan ini 

terletak di sisi timur Kota Yogyakarta 

dan berbatasan langsung dengan 

Kecamatan Kotagede4. Di Kecamatan 

Banguntapan terdapat daerah endemis 

DBD dan daerah non Endemis DBD. 

Aedes sp. terdistribusi secara luas 

di wilayah tropis maupun subtropis 

Asia Tenggara, termasuk di Indonesia 

yang terutamanya adalah daerah 

perkotaan. Penyebaran Aedes sp ke 

daerah pedesaan dikaitkan dengan 

pembangunan sistem persediaan air 

bersih dan perbaikan sarana 

transportasi. Kepadatan populasi Aedes 

sp. di lingkungan berfluktuasi 

bergantung pada tingkat curah hujan, 

suhu, kelembaban dan kebiasaan 

penyimpanan air5. Kepadatan Aedes sp. 

dapat dinilai berdasarkan indeks 

ovitrap yaitu persentase jumlah ovitrap 
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positif dibagi jumlah total pemasangan 

ovitrap. Indeks ovitrap merupakan 

indikator yang lebih peka dan teliti 

untuk mengetahui kepadatan larva 

Aedes sp. dibandingkan dengan 

indikator lainnya seperti House Index 

dan Breteu Index6.  

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 

desain dengan observasional deskriptif 

untuk mengidentifikasi jenis nyamuk 

berdasarkan morfologinya. Penelitian 

ini berlokasi di Dusun Salakan RT 01 

dan 03 Kelurahan Potorono, 

Banguntapan, Bantul yang endemis 

terhadap kasus demam dengue dan 

demam berdarah dengue berdasarkan 

data puskesmas Banguntapan. 

Pemasangan ovitrap ini dilaksanakan 

pada bulan Januari 2017 selama 7 hari 

di 2 RT di Kelurahan Potorono, 

Banguntapan, Bantul yang endemis 

demam berdarah dengue (DHF) yaitu 

Dusun Salakan RT 01 dan RT 03.  

Instrumen yang digunakan 

dilokasi pengambilan sampel adalah 

oviposition trap (ovitrap). Ovitrap 

dibuat dari botol ukuran 600 mL 

dipotong tengahnya lalu diwarnai hitam 

menggunakan cat dari luar dan 

diberikan label angka dan dusun pada 

setiap ovitrap sebanyak 50 buah. Di 

dalam ovitrap tersebut dilapisi kertas 

saring yang diletakkan pada dinding 

dalam gelas yang berguna untuk 

breeding place dan diisi air hujan 

sebanyak 0.5-0.75 dari volume gelas. 

Air hujan yang digunakan oleh peneliti 

dikumpulkan dengan cara menaruh 

wadah-wadah berukuran besar di luar 

rumah selama hujan di bulan 

Desember. 
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Instrumen yang digunakan di 

laboratorium adalah gelas plastik 

trasnparan, aspirator, mikroskop, 

optilab, kassa, gelas objek, pinset. 

Gelas plastik bening digunakan sebagai 

tempat rearing, gelas tersebut ditutupi 

kassa agar telur nyamuk yang tumbuh 

menjadi nyamuk dewasa tidak terbang 

dan dapat diidentifikasi. Aspirator 

digunakan untuk mengambil dan 

mengidentifikasi nyamuk. Mikroskop 

dan Optilab digunakan untuk untuk 

mengidentifikasi larva. 

Peneliti memasangkan ovitrap di 

daerah endemis DBD di Kelurahan 

Potorono, Banguntapan, Bantul 

sebanyak 25 buah tiap 1 RT dan 

ditempatkan pada 2 RT. Ovitrap 

tersebut dipasang secara acak di dalam 

dan di luar rumah selama 7 hari. Pada 

hari ke 7 ovitrap diambil, kemudian 

telur yang telah terdapat pada kassa 

dibawa ke laboratorium Parasitologi 

UII untuk dilakukan rearing dan 

identifikasi jenis nyamuk berdasarkan 

morfologinya. Setelah diketahui hasil 

identifikasinya, data tersebut 

digunakan untuk menilai kepadatan 

nyamuk di wilayah endemis Dusun 

Salakan Kelurahan Potorono, 

Banguntapan, Bantul. 

Analisis data dilakukan secara 

deskriptif dengan memeriksa masing-

masing bagian dari nyamuk yang 

kemudian dilakukan identifikasi jenis 

nyamuk berdasarkan morfologinya 

pada stadium larva instar dan nyamuk 

dewasa, kemudian dilakukan penilaian 

kepadatan populasi Aedes sp 

berdasarkan indeks ovitrap. Kriteria 

indeks ovitrap dijelaskan dalam tabel 

17. 
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Tabel 1. Kriteria indeks ovitrap 

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 

Sumber: Dina et al, 2012 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kelurahan Potorono terletak di 

Kecamatan Banguntapan, Bantul, 

Daerah Istimewa Yogyakarta, 

Indonesia. Pada Kelurahan Potorono 

terdapat sembilan dusun, berdasarkan 

data kesehatan puskesmas 

Banguntapan pada taun 2015, terdapat 

daerah endemis demam dengue dan 

demam berdarah dengue yaitu dusun 

Salakan RT 01 dan RT 03.  

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 1. 

 

 

  

 

 

Gambar 1. Telur utuh (A) dan telur 

yang sudah pecah (B) 

Sumber: Koleksi Peneliti  

A 

B 
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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. 

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, 
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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 2.  

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 

dan RT 03 Dusun Salakan, Kelurahan 

Potorono, Banguntapan, Bantul 

disajikan dalam Tabel 3. 

Tabel 2. 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

Tabel 3. 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 
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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.  

Penentuan 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, 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 2a, 

sedangkan pada larva Ae. albopictus, 

comb scale tidak memiliki duri pada 

sisi lateralnya yang ditunjukkan pada 

Gambar 2b. 
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Gambar 2. 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 4. 

Tabel 4. Hasil identifikasi spesies larva dan nyamuk 

Sumber: Data Primer Peneliti

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 

A B 
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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 ntuk bertelur (breeding 

place) di luar rumah daripada di 

dalam rumah8. 

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 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 
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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 kota9. 

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 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 

ini10. Pada kondisi optimum, waktu 

sejak penetasan hingga menjadi 

nyamuk dewasa berlangsung sekitar 7 

hari, termasuk 2 hari untuk masa 
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pupa. Dalam kondisi temperatur yang 

rendah siklus hidup ini menjadi lebih 

panjang11.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Total populasi nyamuk yang 

didapatkan dan didewasakan 

seluruhnya adalah jenis Aedes sp. 

Spesies yang paling banyak 

ditemukan adalah Ae. aegypti, yaitu 

sebanyak 216 (58.2%) dari hasil total 

identifikasi larva maupun nyamuk. 

Selain Ae. aegypti, ditemukan juga 

spesies Ae. albopictus yaitu sebanyak 

155 (41.7%) dari hasil total 

identifikasi larva maupun nyamuk. 

 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. 

Saran bagi peneliti lain 

penggunaan ovitrap sebagai 

perangkap telur nyamuk dapat lebih 

dioptimalkan dengan tidak hanya 

menggunakan antraktan air hujan, 

dengan penggunaan antraktan 

mengunakan rendaman jerami atau 

rendaman udang windu dapat 

menghasilkan jumlah telur lebih 

banyak. Penelitian lebih lanjut perlu 

penambahan jumlah dusun atau RT 

lebih banyak mengenai survey 

entomologi untuk mengetahui 

kepadatan telur dan larva. Bagi 

masyarakat diharapkan mengetahui 

berbagai tempat nyamuk bertelur dan 
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tempat penampungan air yang 

dominan menjadi tempat perindukan 

Aedes sp, dari hal tersebut diharapkan 

tindakan lanjut untuk memberantas 

tempat perindukan nyamuk tersebut. 

Bagi Dinas Kesehatan dan Puskesmas 

diharapkan dapat melaksanakan 

program pemantauan dan 

pemberantasan sarang nyamuk yang 

lebih efektif. 
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