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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Penyakit Demam Berdarah Dengue atau yang lebih dikenal dengan singkatan DBD 

adalah penyakit infeksi oleh virus Dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes, 

dengan ciri demam tinggimendadak disertai manifestasi perdarahan dan 

bertendensimenimbulkan renjatan (syok) dan kematian (Ditjen PPM&PL, 2001). Penyakit ini 

merupakan salah satu masalah kesehatan  masyarakat yang penting di Indonesia   karena 

dapat menyerang semua golongan umur dan menyebabkan kematian khususnya pada anak 

dan seringmenimbulkan  Kejadian Luar Biasa  dengan angka kematian yang besar ( Chen, 

2009).  

         Terdapat 50 juta infeksi setiap tahun dengan 500.000 kasus DBD dan 22.000 kematian 

terutama pada anak-anak. Sebelum 1970, hanya 9 negara yang telah mengalami kasus 

DBD, setelah itu jumlahnya telah meningkat lebih dari empat kali lipat dan terus meningkat.       

 Penyakit DBD di Asia Tenggara ditemukan pertama kali di Manila tahun 1954 dan 

Bangkok tahun 1958 (Soegijanto, 2004). Kasus terbanyak dilaporkan dari Thailand, 

Indonesia, dan Vietnam. Ketiga negara tersebut telah memiliki sistem surveilans yang 

komprehensif. Setiap dekade, jumlah kasus DBD di Asia Tenggara meningkat dari 50.000 

kasus per tahun (1970), 165.000 kasus per tahun (1980), dan 200.000 kasus per tahun 

(1990) (CDC). Intergovernmental Panel on Climate Change tahun 1996 menyebutkan 

bahwa insiden DBD di Indonesia dapat meningkat tiga kali lipat pada tahun 2070 (Achmadi, 

2007). 

Kasus DBD di Indonesia pertama kali dilaporkan pada tahun 1968 di Surabaya 

dengan jumlah penderita 58 orang dengan kematian 24 orang (41,3%). Selanjutnya  

penyakit DBD ini cenderung menyebar ke seluruh tanah air Indonesia dan mencapai 

puncaknya pada tahun 1988 dengan Incidens Rate mencapai 13,45 % per 100.000 

penduduk ( Depkes RI, 2007). 

Seluruh wilayah Indonesia mempunyai risiko untuk terjangkit penyakit DBD karena 

virus penyebab dan nyamuk penularnya yang utama yaitu Aedes aegypti tersebar luas baik 

di rumah maupun tempat-tempat umum, kecuali yang ketinggiannya lebih dari 1000 meter 

diatas permukaan laut. Pada saat ini seluruh provinsi di Indonesia sudah terjangkit penyakit 

ini baik di kota maupun desa terutama yang padat penduduknya dan arus transportasinya 

lancar (Siregar, 2004) 

 Penyebaran kasus DBD di Jawa Timurterdapat di 38 kabupaten/kota (semua 

kabupaten/kota) dan juga di beberapakecamatan atau desa yang ada di wilayah perkotaan 

maupun di pedesaan.Jumlah kasus DBD di Jawa Timur selama 3tahun terakhir yaitu 2008, 

2009 dan 2010 cenderung mengalami peningkatan : 16.929, 18.631 dan 26.059 kasus 

(Dinkesjatim, 2011). 

      Surabaya sebagai bagian dari Provinsi Jawa Timur juga merupakan daerah yang 

endemis penyakit DBD karena setiap tahun pasti terjadi kasus DBD dengan jumlah yang 

tinggi.  Jumlah kasus DBD di Surabaya juga mengalami peningkatan selama 3tahun terakhir 

ini yaitu 2008, 2009 dan  2010  dengan jumlah kasus 2.179, 2.268 dan  3379 serta jumah 

kematian yang juga meningkat yaitu 10, 9 dan  13 orang ( DKK, 2010). Berdasarkan data 

dari IRNA Anak RSUD dr. Sutomo, sejak Januari 2013 sampai 5 April 2013 ada 53 pasien 

terkena DBD, tiga diantaranya meninggal dunia (Jawa Pos, 2013  
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 Sampai saat ini obat dan vaksin untuk DBD belum tersedia, sehingga pencegahan 

dan pengendaliannya dilakukan dengan cara pengendalian vektor melalui program 3M 

(menutup, menguras, menimbun) plus dan dioptimalkan melalui pendekatan komunikasi 

perubahan perilaku berdasarkan budaya setempat ( Bappenas, 2010 ) 

Pengendalian vektor merupakan upaya menurunkan kepadatan populasi nyamuk A. aegypti  

sampai batas tertentu sehingga tidak berpotensi menularkan penyakit DBD. Keberadaan 

larva Aedes aegypti di suatu daerah merupakanindikator terdapatnya populasi nyamuk 

Aedes aegypti di daerahtersebut. Ukuran yang lazim digunakan untuk menilai kepadatan 

larva Aedes adalah empat indeks  Aedes yaitu House Index (HI),Container Index (CI), dan 

Breteeu Index (BI) dan Larva Density Index ( LDI) ( Yotopranoto et al, 2010). Indeks-indeks 

ini merupakan ambang batas penularan, sekaligus indikator untuk menilai dampak program 

pengendalian vektor. Kepadatan populasi nyamuk (Density Figure) diperoleh dengan 

menggabungkan antara HI, CI, dan BI sehingga diperoleh tingkat risiko penularan sebagai 

berikut: < 1 adalah risiko penularan rendah, 1-5 adalah risiko penularan sedang dan > 5 

adalah risiko penularan tinggi. 

 Vektor DBD  mempunyai tempat perkembangbiakan yakni di lingkungan tempat 

tinggal manusia terutama didalam dan diluar rumah. A. aegypti  berkembangbiak di tempat 

penampungan air artifisial misalnya drum, bak mandi, gentong, ember, dan sebagainya; 

ataupun  sampah yang bisa menjadi tempat penampungan air hujan misalnya, ban bekas, 

botol bekas, dan sebagainya . Hasil survei Departemen Kesehatan RI di  sembilan  kota 

besar di Indonesia pada tahun 1986-1987 menunjukkan bahwa satu diantara tiga rumah 

maupun tempat umum ditempati jentik nyamukA. aegypti.  (Soegijanto, 2004, Tyagi, 2004).  

 Kontainer adalah Tempat Penampungan Air (TPA) atau bejana yang dapat menjadi 

tempat berkembangbiak nyamuk Aedes aegypti. Di daerah perkotaan habitat nyamuk Aedes 

aegypti sangat bervariasi, tetapi 90% adalah wadah-wadah buatan manusia yang digunakan 

untuk keperluan sehari-hari seperti bak mandi, drum, tempayan, ember. Keberadaan 

kontainer ini sangat berperan dalam kepadatan vektor nyamuk Aedes aegypti, semakin 

banyak kontainer maka semakin banyak pula tempat perindukan dan kepadatan nyamuk 

akan semakin tinggi. Semakin tinggi kepadatannyamuk maka semakin tinggi pula resiko 

terinfeksi virus DBD (WHO, 2005). 

  

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui status density figure dan distribusi 

frekuensi kontainer berdasarkan kategori di daerah endemis dbd di kelurahan Kedung 

Cowek, Kecamatan Bulak , Surabaya ? 

 

1.2 Rumusan masalah 

           Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu  

Bagaimanakah status density figure dan distribusi frekuensi kontainer di daerah endemis 

dbd di kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak , Surabaya ? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

          Mengetahuistatus density figure dan distribusi frekuensi kontainer di daerah 

endemis dbd di kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak , Surabaya ? 
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1.3.2 Tujuan khusus 

1. Mengetahui   Container Indexdi daerah endemis dbd di kelurahan Kedung Cowek, 

Kecamatan Bulak , Surabaya 

2. Mengetahui  House Indexdi daerah endemis dbd di kelurahan Kedung Cowek, 

Kecamatan Bulak , Surabaya 

3. Mengetahui  Breteau Indexdi daerah endemis dbd di kelurahan Kedung Cowek, 

Kecamatan Bulak , Surabaya 

4. Mengetahui  Larva Density Index di daerah endemis dbd di kelurahan Kedung Cowek, 

Kecamatan Bulak , Surabaya. 

5. Mengetahui status density figure di daerah endemis dbd di kelurahan Kedung Cowek, 

Kecamatan Bulak , Surabaya . 

6. Mengetahui frekwensi kontainer indoor di daerah endemis dbd di kelurahan Kedung 

Cowek, Kecamatan Bulak , Surabaya . 

7. Mengetahui frekwensi kontainer outdoor di daerah endemis dbd di kelurahan Kedung 

Cowek, Kecamatan Bulak , Surabaya . 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat untuk mayarakat 

1. Sebagai informasi dan bahan pertimbangan dalam usaha membantupemecahan  

masalah pada pencegahan dan pemberantasan penyakitDBD agar dapat dijadikan 

sebagai monitoring dan evaluasi program pemberantasan penyakit menular (P2M). 

2. Bisa digunakan sebagai dasar untuk memberikan informasi kepada   masyarakat 

setempat   pengetahuan tentang breeding site dari nyamuk A. aegyptydalam upaya 

pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD. 

 

1.4.2  Manfaat Praktis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah tentang  breeding site 

dan populasi larva   Ae.aegypti didaerah endemis DBD di Surabaya sehingga dapat 

menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan dalam pembuatan program-

program pencegahan dan pemberantasan DBD yang sesuai dengan keadaan 

lingkungan pada tahun-tahun yang akan datang. 

2. Bagi peneliti lain menambah pengetahuan dan pengalaman khusus dalam 

melakukan penelitian ilmiah terhadap beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya 

peningkatan kasus DBD. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Demam Berdarah Dengue (DBD) 

2.1.1 Definisi DBD 

                     Penyakit Demam Berdarah Dengue atau yang lebih dikenal dengan 

         singkatan DBD adalah penyakit infeksi oleh virus Dengue yang ditularkan melalui 

gigitan nyamuk Aedes, dengan ciri demam tinggimendadak disertai manifestasi 

perdarahan dan bertendensimenimbulkan renjatan (syok) dan kematian (Ditjen 

PPM&PL, 2001). Di Indonesia penyakit ini pertama kali dilaporkan pada tahun 1968 di 

Surabaya. Selanjutnya  penyakit DBD ini cenderung menyebar ke seluruh  Indonesia  

(Depkes RI, 2007).Penularan penyakit DBD semakin mudah saat ini karena berbagai 

faktor seperti tingginya mobilitas penduduk, lingkungan dan faktor perilaku masyarakat 

dalam menjaga kebersihan lingkungan khususnya kebersihan tempat penampungan 

air dan sampah yang dapat menampung air ( Meiliasari dan Satari, 2004). 

2.1.2 Penyebab Penyakit DBD 

Penyakit DBD  ialah penyakit yang disebabkan oleh virus Dengueyang ditularkan melalui 

gigitan nyamuk Aedes, terutama Aedes aegypti.  

Virus Dengue terdiri dari 4 serotipe yaitu Den-1, 2, 3 dan 4. Keempat serotipe ini 

bertanggungjawab terhadap 50 juta kasus Demam Dengue tiap tahunnya, kira kira 

500.000 kasus berkembang menjadi Demam Berdarah Dengue. Struktur antigen ke-4 

serotipe ini sangat mirip satu dengan yang lain, namun antibodi terhadap masing-

masing serotipe tidak dapat saling memberikan perlindungan silang, dan sebagai 

akibat infeksi silang mungkin merupakan predisposisi infeksi tersebut berkembang 

menjadi DBD( Anderson, 2006). Resiko munculnya DBD adalah 0,2 % pada infeksi 

Dengue yang pertama tetapi paling sedikit sepuluh kali lebih tinggi akan muncul pada 

infeksi kedua dengan serotype yang berbeda (Jawetz, 2007).  

Menurut hipotesis infeksi sekunder yang diajukan oleh Suvatte (1977) sebagai 

akibat infeksi sekunder oleh tipe virus dengue yang berbeda, respon antibodi 

anamnestik pasien akan terpicu, menyebabkan proliferasi dan transformasi limfosit 

dan menghasilkan titer tinggi IgG antidengue. Proliferasi limfosit juga menyebabkan 

tingginya angka replikasi virus dengue. Hal ini mengakibatkan terbentuknya kompleks 

virus-antibodi yang selanjutnya mengaktivasi sistem komplemen. Pelepasan C3a dan 

C5a menyebabkan peningkatan permeabilitas dinding pembuluh darah dan 

merembesnya cairan ke ekstravaskular. Hal ini terbukti dengan peningkatan kadar 

hematokrit, penurunan natrium dan terdapatnya cairan dalam rongga serosa. 

Hipotesis immune enhancement menjelaskan menyatakan secara tidak langsung 

bahwa mereka yang terkena infeksi kedua oleh virus heterolog mempunyai risiko berat 

yang lebih besar untuk menderita DBD berat. Antibodi herterolog yang telah ada akan 

mengenali viruslain kemudian membentuk kompleks antigen-antibodi yang berikatan 

dengan Fc reseptor dari membran leukosit terutama makrofag. Sebagai tanggapan 

dari proses ini, akan terjadi sekresi mediator vasoaktif yang kemudian menyebabkan 

peningkatan permeabilitas pembuluh darah,sehingga mengakibatkan keadaan 

hipovolemia dan syok( Chen et al , 2009). 
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Gambar 2.1 Bagan Hipothesis Infeksi Sekunder dari Suvatte ( Chen et al, 2009) 

 

2.1.3 Gejala Klinis DBD 

Tanda-tanda dan gejala penyakit DBD adalah :  

1. Demam  

             Penyakit DBD didahului oleh demam tinggi yang mendadak terus menerus 

berlangsung 2 - 7 hari, kemudian turun secara cepat. Demam secara mendadak 

disertai gejala klinis yang tidak spesifik seperti anorexia, lemas, nyeri pada tulang, 

sendi, punggung dan kepala.  

2. Manifestasi Pendarahan  

Perdarahan terjadi pada semua organ umumnya timbul pada hari 2-3    setelah 

demam. Sebab perdarahan adalah trombositopenia 

3. Pembesaran hati (Hepatomegali). 

4. Renjatan (Syok). 

Renjatan dapat terjadi pada saat demam tinggi yaitu antara hari 3-7 mulai    sakit. 

Renjatan terjadi karena perdarahan atau kebocoran plasma ke daerah ekstra 

vaskuler melalui kapilar yang rusak.  

5. Gejala Klinis Lain.  

             Gejala lainnya yang dapat menyertai ialah : anoreksia, mual, muntah,lemah, sakit 

perut, diare atau konstipasi dan kejang ( Siregar, 2004) 

2.1.4 Diagnosis DBD 

Diagnosis penyakit DBD ditegakkan jika ditemukan:  

1. Demam tinggi mendadak tanpa sebab yang jelas, berlangsung terus-menerus 

selama 2-7 hari. 

2. Manifestasi perdarahan 

3. Tombositopenia yaitu jumlah trombosit dibawah 150.000/mm3,       biasanya 

 ditemukan antara hari ke 3-7 sakit.  

4. Hemokonsentrasi yaitu meningkatnya hematokrit, merupakan     indikator yang peka 

terhadap terjadinya renjatan sehingga perlu dilaksanakan penekanan berulang 

secara periodik. Kenaikan Ht 20% menunjang diagnosis klinis Demam Berdarah 

Dengue ( Siregar, 2004). 

 

2.1.5 Pengobatan DBD 

Pengobatan penderita Demam Berdarah Dengue adalah dengan  cara: 

1. Penggantian cairan tubuh, antipiretik ( terapi simptomatik) 
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2. Penderita diberi minum sebanyak 1,5 liter - 2 liter dalam 24 jam       (air 

  teh dan gula sirup atau susu). 

 

2.1.6 Pencegahan penyakit DBD 

Pencegahan penyakit DBD sangat tergantung pada pengendalian vektornya,    yaitu 

nyamuk Aedes aegypti. Pengendalian nyamuk tersebut dapat dilakukan dengan 

menggunakan 

beberapa metode yang tepat, yaitu 

1. Lingkungan 

             Metode lingkungan untuk mengendalikan nyamuk tersebut antara lain dengan 

Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), pengelolaan sampah, modifikasi tempat 

perkembangbiakan nyamuk hasil samping kegiatan manusia, dan perbaikan desain 

rumah  

2. Biologis 

               Pengendalian biologis antara lain dengan menggunakan ikan  pemakan 

               jentik (ikan adu/ikan cupang), dan bakteri (Bt.H-14). 

3. Kimiawi 

                 Cara pengendalian ini antara lain dengan pengasapan/foging (dengan 

menggunakan malathion dan fenthion), berguna untuk mengurangi kemungkinan 

penularan sampai batas waktu tertentu.Memberikan bubuk abate (temephos) 

pada tempat-tempat penampungan air seperti, gentong air, vas bunga, kolam, dan 

lain-lain. 

Cara yang paling efektif dalam mencegah penyakit DBD adalah dengan 

mengkombinasikan cara-cara di atas, yang disebut dengan 3M Plus yaitu 

menutup, menguras, menimbun. Juga melakukan beberapa plus seperti 

memelihara ikan pemakan jentik, menabur larvasida, menggunakan kelambu 

pada waktu tidur, memasang kasa, menyemprot dengan insektisida, 

menggunakan repellent, memasang obat nyamuk, memeriksa jentik berkala, dll 

sesuai dengan kondisi setempat ( Depkes, 2004) 

 

2.2 Vektor Penyakit DBD 

2.2.1 Jenis vektor 

                      A. aegypti merupakan vektor epidemi yang paling utama, namun spesies lain 

seperti A. albopictus, A. polynesiensis, anggota dari A. scutellaris complex, dan A. 

(Finlaya)niveus juga dianggap sebagai vektor sekunder. Meskipun mereka merupakan 

host yang sangat baik untuk virus Dengue, biasanya mereka merupakan vektor 

epidemi yang kurang efisien dibanding A. aegypti (WHO, 2000).  

2.2.2 Taksonomi Ae. aegypti 

A. aegypti merupakan vektor yang mempunyai peranan penting dalam    penularan 

penyakit DBD. Taksonomi  A. aegypti oleh Linnaeus (1758) (Craig and Faust, 1970): 

 

                   Kerajaan  : Animalia 

                   Filum       : Arthropoda 

                   Kelas       :  Insecta 

                   Ordo        :  Diptera 

Famili      :  Culicidae 

                   Genus      :  Aedes 

http://id.wikipedia.org/wiki/Animal
http://id.wikipedia.org/wiki/Arthropod
http://id.wikipedia.org/wiki/Insect
http://id.wikipedia.org/wiki/Fly
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Culicidae&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Aedes
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                   Spesies    :  A. aegypti  

2.2.3 Morfologi A.aegypti 

1. Telur 

      Karakteristik telur A. aegypti adalah berbentuk lonjong yang berwarna hitam. 

Telur ini berukuran kecil (+50 mikron) , permukaan yang poligonal (Brown, 1983), 

mempunyai dinding yang bergaris-garis dan membentuk bangunan menyerupai 

gambaran kain kasa (Gandahusada et al, 2000), tidak memiliki alat pelampung dan 

diletakkan satu persatu pada benda benda yang terapung atau pada dinding bagian 

dalam tempat penampungan air ( TPA) yang berbatasan langsung dengan 

permukaan air. 85% dari telur telur yang dilepaskan akan melekat pada TPA< 

sedangkan 15% lainnya jatuh kepermukaan air ( Soegiyanto, 2004, Depkes, 2005) 

2. Larva  

      Larva A. aegypti mempunyai tubuh memanjang tanpa kaki dengan bulu bulu 

yang tersusun bilateral simetris. Tubuh terdiri atas kepala, toraks dan delapan ruas 

abdomen.Pada ujung abdomen terdapat segmen anal dan siphonyang gemuk 

pendek, dengan bulu bulu siphon atau hairtuft hanya satu pasang. Pada setiap sisi 

abdomen segmen kedelapan terdapat 8-16 comb teeth yang berduri lateral berjajar 

satu baris. Larva mengalami empat masa pertumbuhan yang ditandai dengan 

pergantian kulit. Stadium adalah waktu antara pergantian kulit ke pergantian kulit 

berikutnya. Instar adalah bentuk larva antarstadium. Larva instar I  berukuran paling 

kecil, yaitu 1-2 mm, duri (spinae) pada dada (thorax )belum begitu jelas dan corong 

pernapasan (siphon) belum ada. Larva instar II   berukuran 2, 5 -3,8 mm, spinae 

belum jelas dan siphon sudah menghitam. Larva instar III  berukuran lebih besar , 

spinae tampak lebih jelas dan siphon sudah menghitam. Larva instar IV: berukuran 

paling besar 5 mm dan sudah lengkap struktur anatominya dan jelas, dibagian 

kepala terdapat sepasang mata majemuk, sepasang antena dan mulut tipe 

pengunyah( chewing). Bagian dada tampak paling besar dan terdapat bulu-bulu 

yang simetris. Perut tersusun atas delapan ruas, pada ruas perut ke delapan ada 

alat untuk bernapas yang disebut corong pernapasan ( siphon). Pada corong 

pernapasan terdapat duri  ( pecten) yang berwarna agak gelap, dan ada sepasang 

bulu-bulu ( hair tuft). Ruas abdomen juga dilengkapi dengan seberkas bulu-bulu 

sikat ( brush). Pada ruas kedelapan abdomen di bagian lateral terdapat gigi sisir ( 

comb teeth ) yang berjumlah 8-16 gigi tersusun dalam satu baris. Gigi sisir dengan 

duri kecil pada sisi lateral. Larva ini tubuhnya langsing dan bergerak sangat lincah, 

bersifat fototaksis negatif dan waktu istirahat membentuk sudut hampir tegak lurus 

dengan bidang permukaaan air (Soegijanto dkk, 2006).  

Perbedaan larva A. aegyptis  dengan larva A. albopictus adalah larva A. aegypti  

memiliki  duri lateral pada combteethnya  sedangkan larva A.albopictus tidak 

mempunyai duri lateral pada coombteethnya (Prianto et al, 2002). Perbedaan yang 

lain adalah bahwa padamesothoraks/ metathoraks pada larva  A. aegypti terdapat duri 

yang bentuknya menonjol atau terdapat kait yang menonjol jelas yang tidak dimiliki 

oleh larva A. albopictus 

 

3. Pupa   

                        Pupa A.aegypti bentuk tubuhnya bengkok dengan bagian sefalotoraks lebih 

besar bila dibandingkan dengan bagian perut abdomen. Sefalotoraks mempunyai 

sepasang corong pernafasan yang berbentuk segitiga. Pada bagian distal abdomen 
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ditemukan sepasang kaki pengayuh yang lurus dan runcing. Pupa adalah bentuk 

tidak makan , tampak gerakannya lebih lincah bila dibandingkan dengan larva ( 

Soegijanto dkk, 2006) 

4. Dewasa   

                         Nyamuk A. aegypti berukuran lebih kecil jika dibandingkan dengan ukuran 

nyamuk Culex, mempunyai warna dasar yang hitam dengan bintik-bintik putih pada 

bagian badannya, terutama pada kaki dan mempunyai gambaran lire (Lyre form) 

yang putih pada punggungnya. Probosis bersisik hitam, palpus pendek dengan 

ujung hitam bersisik putih perak. Sayap berukuran 2,5 – 3,0 mm bersisik hitam. 

Pada saat hinggap, tubuh A. aegypti sejajar dengan permukaan benda yang 

dihinggapinya.  

                          Tubuh dapat dibedakan secara jelas menjadi tiga bagian yaitu: kepala, 3 

ruas toraks yang setiap segmennya dilengkapi dengan sepasang kaki yang beruas-

ruas dan 8 ruas abdomen.Daerah kepala terdiri atas mata, antena  yang terdiri atas 

15 segmen. Antena nyamuk betina disebut pilose dengan bulu-bulu yang lebih 

sedikit sedangkan yang jantan memiliki banyak bulu disebut plumose, memiliki 

sepasang mata majemuk oseli (mata tunggal). Di bagian dorsal toraks terdapat 

bentuk bercak yang keras berupa dua garis sejajar pada bagian tengah dan dua 

garis lengkung di bagian tepi. Skutum A. aegypti berwarna hitam dengan dua strip 

putih sejajar di bagian dorsal tengah yang diapit oleh dua garis lengkung berwarna 

putih.  

2.2.4.  Siklus hidup A .aegypti  

Nyamuk A.aegypti dalam siklus hidupnya mengalami metamorfosis sempurna 

dengan 4 stadium, yaitu : Telur– Larva – Pupa – Dewasa, 3 stadium pertama hidup 

dalam air dan stadium dewasa aktif terbang. Pada keadaan yang optimal siklus hidup 

nyamuk dibutuhkan waktu ± 16 hari, masing-masing stadium membutuhkan waktu 

sebagai berikut : Telur (1 hari), stadium larva (7-14 hari), stadium pupa (1-4 hari) dan 

6-7 hari setelah menjadi dewasa nyamuk siap untuk bertelur lagi. Aedes aegypti 

akan bertelur setelah menghisap darah. Telur akan menetas dalam waktu 24 jam ( 

Gubler, 19981) 

  Setelah menetas, telur akan berkembang menjadi larva atau jentik. Larva A. 

aegypti bergerak sangat lincah dan sensitif terhadap rangsangan getaran dan 

cahaya. Bila ada rangsangan, larva segera menyelam selama beberapa detik 

kemudian muncul kembali ke permukaan air. Larva mengambil makanannya yaitu 

bahan organik dan mikroorganisme air (Tilak et al. 2005)  di dasar kontainer 

sehingga disebut pemakan makanan di dasar (bottom feeder). Pada saat larva 

mengambil oksigen di udara, larva menempatkan siphonnya di atas permukaan air 

sehingga abdomennya terlihat menggantung pada pe permukaan air. Pada kondisi 

optimum larva berkembang menjadi pupa dalam waktu 4-9 hari ( Gubler ,1998). 

Setelah berumur 1-4 hari, pupa lalu tumbuh menjadi nyamuk dewasa jantan 

atau betina. Nyamuk betina yang telah dewasa siap untuk menghisap darah manusia 

dan kawin sehari atau dua hari sesudah keluar dari pupa. Sesudah berkopulasi, A. 

aegypti betina mengisap darah yang diperlukannya untuk pembentukan telur. Waktu 

yang diperlukan untuk menyelesaikan perkembangan telur, mulai dari nyamuk 

menghisap darah sampai telur dikeluarkan biasanya bervariasi antara 3-4 hari. 

Jangka waktu tersebut disebut satu siklus gonotropik (gonotropic cycle). Umur 
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nyamuk jantan lebih pendek dibanding umur nyamuk betina. Nyamuk betina lebih 

menyukai darah manusia (antropofilik), sedang nyamuk jantan hanya makan cairan 

buah-buahan dan bunga. Nyamuk betina memerlukan darah untuk mematangkan 

telurnya agar jika dibuahi oleh sperma nyamuk jantan dapat menetas ( Gubler, 

1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 The 

Aedes aegypti 

Life Cycle (Hopp and 

Foley, 2001) 

2.2.5 Habitat 

dan 

Kebiasaan Hidup.  

                    Habitat seluruh masa pradewasanya dari telur, larva dan pupa hidup di dalam 

air walaupun kondisi airnya sangat terbatas. Berbeda dengan habitat dewasa yaitu 

hidup bebas di daratan (terrestrial) atau udara (aborial). Walaupun demikian masing-

masing dari spesies itu mempunyai kebiasaan hidup yang berbeda yaitu  A. aegypti 

dewasalebih menyukai tempat di dalam rumah penduduk sementara A. albopictus 

lebih menyukai tempat di luar rumah yaitu hidup dipohon atau kebun atau kawasan 

pinggir hutan. Oleh karena itu, A. albopictus sering disebut nyamuk kebun. Sementara 

A. aegypti  lebih memilih habitat di dalam rumah, sering hinggap pada pakaian yang 

digantung untuk beristirahat dan bersembunyi menantikan saat tepat host datang 

untuk menghisap darah host. Informasi tentang habitat dan kebiasaan hidup nyamuk 

tersebut sangat penting untuk mempelajari dan memetakan keberadaan populasinya 

untuk tujuan pengendaliannya baik secara fisik-mekanik, biologis maupun kimiawi ( 

Supartha, 2004) 

                 Dengan pola pemilihan habitat dan kebiasaan hidup imago tersebut A. aegypti 

dapat berkembang biak di tempat penampungan air bersih seperti bak mandi, 

tempayan, tempat minum burung , botol minuman, alas pot bunga, vas bunga, bak 

mandi, tong kayu dan logam, kaleng terbuka, cangkir plastik, aki bekas, wadah gelas, 

tumpukan kain, dan barang-barang bekas yang dibuang sembarangan yang pada 

waktu hujan terisi air. Sementara A. albopictus dapat berkembang biak di habitat 

perkebunan terutama pada lubang pohon atau pangkal bambu yang sudah dipotong 

yang biasanya jarang terpantau di lapangan. Kondisi itu dimungkinkan karena larva 

nyamuk tersebut dapat berkembang biak dengan volume air minimum kira-kira 0.5 

sentimeter setara atau dengan dengan satu sendok the (Judarwanto, 2007). 

                   Kebiasaan menggigit/ waktu menggigit nyamuk A. aegypti lebih banyak pada 

waktu siang hari dari pada malam hari, lebih banyak menggigit pukul 08.00 – 12.00 
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dan pukul 15.00 – 17.00 dan lebih banyak menggigit di dalam rumah dari pada diluar 

rumah. Setelah menggigit selama menunggu waktu pematangan telur nyamuk akan 

berkumpul di tempat-tempat di mana terdapat kondisi yang optimum untuk beristirahat, 

setelah itu akan bertelur dan menggigit lagi. Tempat yang disenangi nyamuk A. 

aegypti untuk hinggap istirahat selama menunggu waktu bertelur adalah tempat-

tempat yang gelap, lembab, dan sedikit angin. Nyamuk A. aegypti biasa hinggap 

beristirahat pada baju-baju yang bergantungan atau di bawah furnitur,  korden, benda-

benda lain di dalam rumah yang remang-remang dan di dinding( Supartha, 2008)  

                    Meskipun A. aegypti kuat terbang tetapi tidak pergi jauh-jauh, karena tiga 

macam kebutuhannya yaitu tempat perindukan, tempat mendapatkan darah, dan 

tempat istirahat ada dalam satu rumah. Keadaan tersebut yang menyebabkan A. 

aegypti bersifat lebih menyukai aktif di dalam rumah, endofilik. Jarak terbang A. 

aegypti berkisar 100 m,  apabila ditemukan nyamuk dewasa yang mempunyai jarak 

terbang mencapai 2 km dari tempat perindukannya, hal tersebut disebabkan oleh 

pengaruh angin atau terbawa alat transportasi( Supartha, 2008) 

                      A.aegypti mempunyai kemampuan untuk menularkan virus terhadap 

keturunannya secara transovarial atau melalui telurnya. Keturunan nyamuk yang 

menetas dari telur nyamuk terinfeksi virus Dengue secara otomatis menjadi nyamuk 

terinfeksi yang dapat menularkan virus Dengue kepada inangnya yaitu manusia. 

V i rus  i n i  ak an  t e tap berada dalam tubuh nyamuk sepanjang hidupnya. Oleh 

karena itu nyamukA. aegypti yang telah menghisap virus Dengue ini menjadi penular 

(infektif) sepanjang hidupnya. (Yulfi, 2006) menemukan larva terinfeksi virus Dengue 

tersebut di 16 lokasi penelitiannya di Malaysia  

2.2 Kontainer 

2.2.1 Definisi kontainer 

Telur, larva dan pupa nyamuk Aedes aegypti tumbuh dan berkembang 

didalam air. Kontainer adalah Tempat Penampungan Air (TPA) atau bejana yang 

digunakan sebagai tempat perindukan nyamuk Aedes aegypti (Depkes, 2005).  

2.2.2 Karakteristik kontainer 

Karakteristik kontainer disini terdiri dari bahan kontainer, letak kontainer, 

volume kontainer, keberadaan penutup kontainer, kebersihan kontainer, sumber air 

kontainer dan frekuensi membersihkan kontainer. 

1. Letak kontainer 

Letak kontainer merupakan keadaan dimana kontainer diletakkan baik di 

dalam maupun di luar rumah. Hal ini memiliki peranan yang penting terhadap 

perindukan nyamuk Aedes aegypti. Kontainer yang terletak di dalam rumah 

berpeluang lebih besar untuk terdapat larva. Singh et al(2011) kontainer di dalam 

rumah 76,24% lebih banyak terdapat larva Aedes aegypti daripada di luar rumah. 

Sesuai dengan kesukaan nyamuk ini untuk beristirahat di tempat-tempat yang gelap, 

lembab dan tersembunyi di dalam rumah atau bangunan yang terlindung dari sinar 

matahari secara langsung (Gandahusada, 2002). 

2. Bahan kontainer 

Jenis bahan kontainer merupakan suatu keadaan dinding permukaan 

kontainer. Pemilihan tempat bertelur nyamuk Aedes aegypti dipengaruhi oleh bahan 

dasar kontainer. Karena telur diletakkan menempel pada dinding tempat 

penampungan air (Depkes RI, 2004;2). Jenis bahan dasar kontainer berisiko terhadap 

keberadaan larva Aedes aegypti yaitu dengan semen kemudian logam, tanah, 
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keramik, dan plastik. Hal ini terjadi karena bahan semen mudah berlumut, 

permukaannya kasar dan berpori-pori pada dindingnya. Permukaan kasar memiliki 

kesan sulit dibersihkan, mudah ditumbuhi lumut dan refleksi cahaya yang rendah. 

Refleksi cahaya yang rendah dan permukaan dinding yang berpori-pori 

mengakibatkan suhu dalam air menjadi rendah. (Badrahdan Hidayah, 2011) 

3. Keberadaan penutup kontainer 

Keberadaan penutup kontainer erat kaitannya dengan keberadaan larva 

Aedes aegypti. Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yaitu 3M, salah satunya 

dilakukan dengan menutup kontainer rapat-rapat agar nyamuk tidak dapat masuk 

untuk meletakkan telurnya (Depkes RI, 2015). Nyamuk Aedes aegypti akan mudah 

untuk meletakkan telurnya pada kontainer yang terbuka. Ada kecenderungan yang 

signifikan 84% kontainer yang terbuka menyebabkan nyamuk bebas masuk ke dalam 

kontainer untuk berkembangbiak sedangkan kontainer yang tertutup 7% terdapat larva 

(Hasyimi dkk, 2009).  

 

 

4. Volume kontainer 

Nyamuk Aedes aegypti meletakkan telurnya pada batas air atau sedikit di 

atas batas air pada dinding kontainer, jarang sekali di bawah permukaan air, serta 

tidak akan meletakkan telurnya bila di dalam kontainer tidak terdapat air (Depkes RI, 

2007). Knox et al dalam Fock and Alexander(2006) menyatakan bahwa ada hubungan 

antara volume kontainer dengan jumlah larva yang dihasilkan. Dikarenakan pada 

kontainer dengan ukuran besar air yang berada di dalamnya cukup lama sehingga 

sesuai untuk tempat perindukan.Hal ini berarti kontainer dengan volume besar (>50 

liter) akan menjadi tempat perindukan larva yang secara epidemiologi mempunyai arti 

yang penting (Fock and Alexander, 2006:20).  

5. Kondisi air kontainer 

Berdasarkan bionomik nyamuk Aedes Aegypti, nyamuk ini memang suka 

meletakkan telurnya pada air yang jernih dan tidak suka meletakkan telurnya pada air 

yang kotor/keruh serta bersentuhan langsung dengan tanah. Tempat perindukan 

nyamuk Aedes Aegypti sangat dekat dengan manusia yang menggunakan air bersih 

sebagai kebutuhan sehari-hari (Depkes RI, 2004).Kondisi kontainer berhubungan 

dengan keberadaan larva Aedes aegypti dimana air yang jernih lebih banyak terdapat 

larva Aedes aegypti. (Setyobudi, 2011) 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL & HIPOTESIS 

 

3.1 Kerangka Konseptual  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Bagan Kerangka Konseptual 

3.2 Penjelasan Kerangka Konseptual Penelitian 

      Dari Tinjauan Pustaka pada bab 2 diketahui adanya faktoradanya faktor faktor yang 

berpengaruh terhadap kepadatan populasi dan distribusi  Ae.aegypti  meliputi  faktor 

perilaku masyarakat, perilaku aedes aegypti dan iklim yang terdiri dari  suhu( Vezzani¸2008), 

curah hujan  dankelembaban ( Watts et al, 1987). Ketiga faktor tersebut menyebabkan 

adanya breeding site Aedes aegypty. Dari breeding site tersebut bisa dihitung Indekx larva 

yang terdiri dari Container index, House Index ,Breteau Index dan Larva Density 

Index.House Index (HI) dan Container Index (CI) apabila lebih dari 5% merupakan risiko 

tinggi terjadinya penyakit DBD, begitu pula dengan Breteau Index (BI) diatas 5.Selain itu 

juga ditetapkan Density figure untuk menunjukkan hubungan antara indeks indeks lainnya. 

Daerah-daerah dengan Density figure diatas 5 (Breteau index diatas 50) besar sekali 

kemungkinan penularan DBD, sedangkan di daerah-daerah dengan Density figure 1 

(Breteau index dibawah 5) kemungkinan penularan DBD kecil sekali. 
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perilaku masyarakat iklim 
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resiko terjadinya dbd 

perilaku aedes aegypti 



13 
 

BAB 4 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

  

4.1 Jenis dan Rancangan penelitian  

      Penelitian ini bersifat  diskriptif, yaitu selain menggambarkan atau menguraikan suatu 

kejadian .  

4.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

4.2.1 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh larva Aedes aegypti yang terdapat di 

kontainer penampungan air di setiap rumah penduduk,semua kontainer berisi air  dan 

semua penduduk di Kelurahan Kedung Cowek , Kecamatan Bulak  , Surabaya. 

4.2.2 Sampel 

         1. Kriteria inklusi 

                     Kriteria inklusi adalah karakteristik umum dari subjek penelitian     yang   layak 

untuk dilakukan penelitian atau dijadikan responden.  

              Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah: 

         - Semua wadah yang berisi  air, yang berpotensi menjadi tempat  berkembang 

biaknya larva A. aegypti baik didalam rumah atau diluar rumah, di wilayah 

kelurahan Mojo, kecamatan Gubeng, Surabaya 

 

          2. Kriteria eksklusi 

  Kriteria eksklusi merupakan subjek penelitian yang tidak dapat  mewakili 

sampel karena tidak memenuhi syarat sebagai sampel penelitian. Kriteria eksklusi 

dalam penelitian ini adalah: 

 -Wadah berisi air yang sudah dikuras satu hari sebelum   pengambilan  sampel ( 

dengan asumsi tidak ada larva A. aegypti). 

 -Wadah berisi air  dimana didalam kontainer tersebut ada ikan  sebagai predator 

larva A.aegypti ( dengan asumsi tidak ada larva A. aegypti ) 

 4.2.3 Besar sampel 

          Sampel didasarkan pada perhitungan dengan menggunakan rumus 

          Lemeshdo et al (1990) sebagai berikut; 

 

 

 

 

  n           = Besar Sampel 

                 Z²1-α /2  =hanya Z²1-α /2 untuk α = 0,05 sebesar 1,96 

                  P(1-P)   = Proporsi Populasi 0,5 sebesar 0,25 

d          = Besarnya penyimpangan sebesar 0,01 

n          = ( 1,96)² X 0,25/ 0,01 

                    = 96,04 

 Hasil perhitungan dengan rumus tersebut, menghasilkan besar sampel   sebanyak 96 

responden. Besar sampel ditambah 10% untuk menjaga jika ada anggota sampel 

yang drop out, sehingga jumlah responden sebanyak 106 orang per kelurahan. 

  Z²1-α/2P(1-P) 

n =  

    d 
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4.2.4 Teknik Pengambilan Sampel 

                 Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan MultistageRandom 

         Sampling.  

 

4.3  Variabel Penelitian 

4.3.1 Klasifikasi Variabel : 

        Variabel penelitian : 

 HI, CI, BI. LDI , DF 

4.3.2 Definisi Operasional Variabel  

         Kepadatan Populasi larva A. aegypti  : 

                Deskripsi: Ada atau tidaknya larva A. aegypti dalam tempat      penampungan 

air di setiap rumah yang diperiksa dan  semua larva yang ditemukan dihitung. 

        Cara pengukuran: HI, CI, BI. LDI 

        Skala: Rasio   

 Sesuai dengan ketentuan WHO (1972) Indeks-indeks larva dapat   dihitung sebagai 

berikut 

 House Index (HI) adalah jumlah rumah dengan larva  Aedes aegypti dari 

semua rumah yang diperiksa dikalikan 100%. 

 Container Index adalah jumlah kontainer dengan larva  Aedes aegypti dari 

semua kontainer  yang diperiksa dikalikan 100%. 

 Breteau Index adalah BI = jumlah kontainer dengan larva A. aegypti dalam 

100 rumah  atau  bangunan yang diperiksa  . 

 LDI = jumlah semua larva dalam 100 rumah atau       bangunan yang   

diperiksa. 

 

 

 

 

 

 Density Figure menurut WHO  

 

Tingkat 

Kepadatan 

 

 House Index (HI) 

 

Container Index (CI)          

 

Breteau Index(BI) 

 

1 

 

1 – 3 

 

1-2 

 

1-4 

 

2 

 

4 – 7 

 

3-5 

 

5-9 

 

3 

 

8 – 17 

 

6-9 

 

10-19 

 

4 

 

18 – 28 

 

10-14 

 

20-34 

 

5 

 

29 – 37 

 

15-20 

 

35-49 

 

6 

 

38 – 49 

 

21-27 

 

50-74 
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7 

 

50 – 59 

 

28-31 

 

75-99 

 

8 

 

60 – 76 

 

32-40 

 

100-199 

 

9 

 

77 + 

 

41+ 

 

200+ 

 

Kepadatan populasi nyamuk (Density Figure) diperoleh dengan menggabungkan 

antara HI, CI, dan BI sehingga diperoleh tingkat risiko penularan sebagai berikut: 

< 1 adalah risiko penularan rendah, 1-5 adalah risiko penularan sedang dan > 5 

adalah risiko penularan tinggi. 

Sedangkan untuk identifikasi larva Ae.aegypti dilakukan di Laboratorium Parasitologi  

mikroskop . 

 

4.4 Alat dan Bahan Penelitian 

Pengumpulan larva A.aegypti menggunakan dipper, nampan plastik, pipet plastik, 

botol vial, dan senter. Sedangkan untuk identifikasi larva A. aegypti menggunakan 

mikroskop dissecting, lup, object glass, dan cover glass. 

 

4.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian  ini dilakukan di  Kel.  Kedung Cowek , Surabaya pada pada bulan 

Mei  2015 s/d   Juli    2015 Sedangkan penghitungan kepadatan populasi  larva A. 

aegypti serta identifikasi larva A. aegyptidilakukan di lab Parasitologi. Sedangkan 

waktu Penelitiandirencanakan dilakukan  

4.6 Prosedur Pengambilan atau Pengumpulan data 

1. Pengambilan Sampel Larva 

Sampel penelitian dipilih secara random ( multistage random sampling). Dari 

kelurahan Kedung Cowek  diambil 10 RW , dari masing masing RW diambil 10-

12 rumah. Pada tiap rumah dilakukan survey jentik.  

Survey larva dilakukan pada semua kontainer atau Tempat Penampungan 

Air(TPA) yang di survei seperti ember, pot bunga, talang air, drumminyak, sumur, 

bak mandi, tempat minum burung,tower, bak air, botol bekas, kalengbekas, ban 

bekas, ember bekas, , tempurung kelapa, genangan air,toples bekas. Pada 

tempat atau wadah yang berisi larva maka larva diambil seluruhnya, dihitung 

jumlahnya  dan diidentifikasi di laboratorium parasitologi menurut pedoman yang 

dibuat oleh Dirjen P2M&PLP tahun 1989 (PPM&PLP, 1989). Setelah data 

diperoleh dilakukan penghitungan terhadap indikator , yaitu House Index, 

Container Index, Breteau Index dan Larval Density Index dan Density Figure. 

Kepadatan populasi nyamuk (Density Figure) diperoleh dengan menggabungkan 

antara HI, CI, dan BI sehingga diperoleh tingkat risiko penularan sebagai berikut: 

< 1 adalah risiko penularan rendah, 1-5 adalah risiko penularan sedang dan > 5 

adalah risiko penularan tinggi. 

4.7 Analisis Data 

Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan Exce 
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BAB 5 

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 

 

Data Penelitian  

5.1. Situasi daerah lokasi penelitian dan penduduk sebagai responden penelitian 

Kelurahan Kedung Cowek   dibagi menjadi 3 Rukun Warga,  mempunyai luas wilayah 

91,926 Ha dengan kondisi geografis 1 m diatas permukaan air laut, termasuk dataran 

rendah dan suhu rata – rata 36 °C. Daerah ini termasuk dalam wilayah pesisir Surabaya, 

karena batas wilayahnya berbatasan langsung dengan Selat Madura 

Berdasarkan latar belakang pada penelitian ini yaitu Mengetahuistatus density figure dan 

distribusi frekuensi kontainer di daerah endemis dbd di kelurahan Kedung Cowek, 

Kecamatan Bulak , Surabaya, maka dilakukan beberapa pengamatan 

 

5.2 Hasil Penelitian Analisis  

5.2.1  Mengetahui Density Figure larva Ae.aegypti didaerah endemis DBD di 

Kelurahan Mojo dan Kelurahan Kedung Cowek , Surabaya 

 

 Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk mengetahui Density Figure larva Ae.aegypti  

pada di Kelurahan Kedung Cowek , Surabaya. 

 Pengambilan sampel larva Ae.aegypti dilakukan satu kali pada masing masing 

kelurahan. Sampel penelitian dipilih secara random ( random sampling). Dari kelurahan 

Kedung Cowek  diambil dari 3 RW ,  dari masing masing RW diambil 34-35 rumah. Pada 

tiap rumah dilakukan survey larva. Survey larva dilakukan pada semua kontainer atau 

wadah yang dapat menjadi tempat perkembangbiakkan nyamuk Aedes. Pada tempat atau 

wadah yang berisi larva maka larva diambil seluruhnya, dihitung jumlahnya  dan 

diidentifikasi di laboratorium Entomologi ITD. Setelah data diperoleh dilakukan penghitungan 

terhadap indikator , yaitu House Index, Container Index, Breteau Index dan Larval Density 

Index 

- House Index ( HI)  

Jumlah rumah yang ada larvaAe.aegypti  

  HI  =  ..........................................................................X 100 % 

   Jumlah rumah yang diperiksa 

  

     

46   

  =   ................ X 100%     

100 

 

 

=  46 % 

 

 

- Container Index(CI  ) 

 Jumlah kontainer  dengan  larva  Ae aegypti  

 CI  =  -------------------------------------------------------------------X 100% 
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    Jumlah kontainer yang diperiksa 

    

   96 

  = -------------- X 100%  

   207 

 

= 46,37% 

 

- Breteu Index ( BI) = jumlah kontainer dengan larva A. aegypti dalam 100 

rumah atau bangunan yang diperiksa 

= 96 

- Larva Density Index ( LDI ) = jumlah semua larva dalam 100 rumahatau bangunan  

yang   diperiksa. 

 =  2382+145 = 2527 

 

 

 

Tabel 5.1 Index Larva Ae.aegypti di Kel.Kedung Cowek  

Larvae Index Persentase 

Tingkat 

kepadatan 

House Index (%) 46 8 s/d 9 

Container Index (%) 46,37   

Breteau Index (%) 96   

LDI 2527   

 

Dari tabel 5.1 tersebut diatas didapatkan hasil bahwa ternyata Index Larva Ae.aegypti  di 

Kelurahan Kedung Cowek pada Musim Hujan adalah besar. Sedangkan  Tingkat Kepadatan 

Larva  Ae.aegypti  (Density figure) di kelurahan Kedung Cowek diatas 5 -7  dan Breteau 

index diatas 50 , sehingga kemungkinan terjadi penularan DBD sangat tinggi. 

 

5.3 Mengetahui Distribusi Frekwensi Kontainer didaerah endemis DBD di Kelurahan 

Mojo dan Kelurahan Kedung Cowek , Surabaya 

 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Distribusi Frekwensi Kontainer 

didaerah endemis DBD di Kelurahan Mojo dan Kelurahan Kedung Cowek , Surabaya 

5.3.1 Jumlah kontainer  

Berdasarkan penelitian ini didapatkan jumlah total kontainer sebanyak 117 dengan 

perincian kontainer indoor sebanyak 100 dengan persentase 85,5% dan kontainer outdoor 

sebanyak 17 dengan persentase 14,5%. Dapat diambil kesimpulan bahwa di Kelurahan 

Kedung Cowek, kontainer indoor lebih banyak dibandingkan dengan kontainer outdoor. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini. 
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Gambar 5.1 Perbandingan letak kontainer indoor dan outdoor di Kelurahan Kedung 

Cowek 

 

5.3.2 Kontainer Indoor 

Table 5.2 Jumlah dan persentase kontainer indoor 

Jenis 

kontainer 

Jumlah Persentase 

bak mandi 105 58,30% 

ember 41 22,80% 

tadah 

dispenser 

9 5% 

bak air masak 8 4,40% 

gentong 6 3,30% 

panci 3 1,70% 

tadah kulkas 3 1,70% 

baskom 2 1,10% 

wastafel 2 1,10% 

bak wc 1 0,60% 

 

Berdasarkan tabel 5.2 diatas didapatkan macam kontainer indoor sebanyak 4,4% 

bak air masak; 58,3% bak mandi; 0,6% bak WC; 1,1% baskom; 22,8% ember; 3,3% 

gentong; 1,7% panci; 5% tadah dispenser, 1,7% tadah kulkas; dan 1,1% wastafel. Sehingga 

kesimpulannya kontainer indoor pada Kelurahan Kedung Cowek Kota Surabaya yang 

jumlah nya paling banyak adalah bak mandi sebesar 58,3%, sedangkan yang paling sedikit 

adalah bak wc yaitu 0,6%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini. 
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Gambar 5.2 Macam kontainer indoor di Kelurahan Kedung Cowek 

 

5.3.3 Kontainer outdoor 

Tabel 5.3 Jumlah dan persentase kontainer outdoor 

jenis kontainer jumlah persentase 

ember 16 80% 

gentong 2 10% 

Bak 1 5% 

tempat makan 

burung 

1 5% 

 

Tabel 5.3 diatas menunjukkan macam kontainer outdoor di Kelurahan Kedung 

Cowek Kota Surabaya. Dari hasil penelitian menunjukkan kontainer outdoor sebanyak 5% 

bak, 80% ember, 10% tandon, dan 5% tempat makan burung. Sehingga kesimpulannya 

kontainer outdoor yang paling banyak pada Kelurahan Kedung Cowek berupa ember, 

sedangkan yang paling sedikit adalah bak dan tempat makan burung. 

 
Gambar 5.3 Macam kontainer outdoor di Kelurahan Kedung Cowek 
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BAB 6 

PEMBAHASAN 

 

 

1. Density Figure  larva Ae.aegypti didaerah endemis DBD di Kelurahan Mojo dan 

Kelurahan Kedung Cowek , Surabaya 

 Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa Larva Index di Kelurahan Mojo dan 

Kelurahan Kedung Cowek , Surabaya adalah tinggi yang menyebabkan juga Density 

Figurelarva Ae.aegypti didaerah endemis DBD di Kelurahan Mojo danKelurahan Kedung 

Cowek , Surabaya adalah dikisaran angka 5-7 .Dengan DF 5-7 menyebabkan daerah ini 

menjadi daerah endemis DBD.oleh karena dengan DF 5-7 menyebabkan  kemungkinan 

terjadi penularan DBD sangat tinggi. DF yang tinggi tersebut kemungkinan disebabkan oleh 

karen perilaku masyarakat yang masih kurang terhadap  Pemberantasan Sarang Nyamuk 

sehingga menyebabkan banyaknya kontainer atau TPA sebagai tempat berkembang bianya 

nyamuk Aedes aegypty. 

 

2. Distribusi Frekwensi kontainer didaerah endemis DBD di Kelurahan Mojo dan 

Kelurahan Kedung Cowek , Surabaya 

 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan  bahwa distribusi kontainer ada 2 yakni 

kontainer indoor  sebesar 85,5% , dan kontainer outdoor sebanyak  14,5%. Dari hasil 

penelitian ini, jumlah kontainer indoor lebih banyak dibandingkan dengan kontainer outdoor. 

Hal ini dapat disebabkan karena  rumah- rumah  warga di Kelurahan Kedung Cowek yang 

berdempet-dempet dan rata rata tidak mempunyai halaman sehingga tidak ada lahan untuk 

tempat kontainer outdoor yang menyebabkan jumlah kontainer outdoor lebih sedikit 

dibandingkan kontainer indoor. 

Sedangkan mengenai frekwensi kontainer indoor  didapatkan kesimpulan bahwa 

kontainer indoor pada Kelurahan Kedung Cowek Kota Surabaya yang paling banyak adalah 

bak mandi, sedangkan yang paling sedikit adalah bak WC. Bak mandi sebagai kontainer 

indoor yang paling banyak dapat disebabkan karena kebiasaan warga memiliki kamar mandi 

basah, sehingga hampir setiap rumah memiliki bak mandi. 

Sedangkan mengenai frekwensi kontainer outdoor menunjukkan kontainer outdoor 

yang paling banyak pada Kelurahan Kedung Cowek berupa ember, sedangkan yang paling 

sedikit adalah bak dan tempat makan burung. Ember disini digunakan untuk wadah 

menyimpan air. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian lain yang menjelaskan bahwa jenis 

kontainer yang paling banyak di temukan di masyarakat yaitu bak mandi, bak WC, drum, 

tempayan, tanki, ember, tempat minuman hewan, vas bunga, perangkap semut, barang-

barang bekas (ban, kaleng, botol, plastik) dan container alamiah seperti lobang pohon, 

pelepah daun, tempurung kelapa, dan lain-lain. Bak mandi adalah jenis kontainer yang 

paling umum di pakai di seluruh rumah baik di wilayah endemis dan non endemis DBD. Bak 

mandi yang kotor dan jarang di bersihkan menyebabkan kerak dan flek di dinding bak mandi 

sehingga memudahkan nyamuk untuk menempelkan telur di dinding bak mandi, kondisi 

kontainer yang demikian ini akan di sukai oleh nyamuk Aedes aegypt. (Aniq, 2015) 

 Pada kelurahan Kedung Cowek ditemukan banyak tempat penampungan air 

dikarenakan kebiasaan warga untuk menyimpan air di dalam rumah karena khawatir akan 
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kehabisan simpanan air. 

 

 

BAB 7 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis  , maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Container Indexdi daerah endemis DBD  di kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan 

Bulak , Surabaya adalah 46 %. 

2. House Indexdi daerah endemis DBD di kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak 

, Surabaya adalah 46,37%. 

3. Breteau Index di daerah endemis DBD di kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan 

Bulak , Surabaya adalah 96. 

4. Larva Density Index  di daerah endemis DBD di kelurahan Kedung Cowek, 

Kecamatan Bulak , Surabaya. adalah 2527. 

5. Status density figure di daerah endemis DBD di kelurahan Kedung Cowek, 

Kecamatan Bulak , Surabaya  adalah 5-7  

6. Distribusi kontainer adalah kontainer indoor dan kontainer outdoor , dengan 

frekwensi kontainer indoor lebih banyak dibandingkan kontainer outdoor di daerah 

endemis DBD di kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak , Surabaya , yakni 

sebanyak 100 kontainer . Frekwensi terbanyak adalah bak mandi 

7. Frekwensi kontainer outdoor di daerah endemis DBD di kelurahan Kedung Cowek, 

Kecamatan Bulak , Surabaya , sebanyak 17 kontainer.Frekwensi terbanyak adalah 

ember. 

 

 

 

7.2 Saran 

1. Perlu sosialisasi dari hasil penelitian ini pada pemegang program penanggulangan 

penyakit DBD agar lebih waspada terjadinya kejadian DBD di Kel. Kedung cowek 

2. Perlunya kewaspadaan terjadinya kejadian DBD di Kel. Kedung Cowek 

3. Perlu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh faktor  pengetahuan  

masyarakat  tentang DBD dan vektor DBD terhadap kepadatan populasi larva A 

aegypti. 
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