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ABSTRAK 

 

PENGARUH  MUSIM  DAN PERILAKU MASYARAKAT  
TERHADAP  KEPADATAN POPULASI LARVA Aedes Aegypti  

DI DAERAH ENDEMIS DBD DI KELURAHAN MOJO, SURABAYA 
 

Risma 

 

Penyakit Demam Berdarah Dengue atau yang lebih dikenal dengan 
singkatan DBD adalah penyakit infeksi oleh virus Dengue yang ditularkan melalui 
gigitan nyamuk Aedes, terutama Ae.aegypti.  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh  faktor musim (suhu, 
curah hujan, kelembaban) dan perilaku masyarakat terhadap kepadatan populasi 
larva Aedes aegypti di daerah endemis DBD di Kelurahan Mojo Surabaya. 

Penelitian ini bersifat  observasional analitik, yaitu selain menggambarkan atau 
menguraikan suatu kejadian , menjelaskan hubungan dari beberapa variabel 
penelitian dengan menggunakan uji statistik. Pendekatan menggunakan uji sekat 
silang (Cross sectional study) , dimana setiap subyek penelitian hanya 
diobservasi sekali saja pada tiap musim dan pengukuran dilakukan terhadap 
status karakter atau variabel subyek pada saat pemeriksaan (Notoatmodjo, 2005) 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua penduduk di kelurahan Mojo 
kecamatan Gubeng, Surabaya dan semua larva Ae. aegypti yang ada di 
kelurahan Mojo kecamatan Gubeng, Surabaya. 

Dengan menggunakan uji Wilcoxon Signed Rank diperoleh hasil sebagai 

berikut : Jika digunakan =5% maka dapat disimpulkan H0 diterima (karena  < 
signifikansi). Sehingga dapat disimpulkan musim tidak berpengaruh terhadap 
kepadatan populasi larva Ae. aegypti 

Dengan menggunakan uji (Fisher’s Exact Test) Jika digunakan =5% 

maka dapat disimpulkan H0 diterima (karena  < signifikansi). Sehingga dapat 
disimpulkan perilaku tidak berpengaruh terhadap kepadatan populasi larva A. 
aegypti 

Kata kunci. DBD, Ae. aegypti, cuaca, perilaku masyaraka 
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ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF SEASONS  AND HUMANS  BEHAVIOUR  
TO  THE Aedes aegypti  LARVAE DENSITY  

IN THE DHF ENDEMIC AREA OF MOJO VILLAGE , SURABAYA  
 

Risma 

 

 

Dengue Hemorrhagic Disease or better known by the acronym DHF is an 
infectious disease by Dengue virus is transmitted through the bite of Aedes 
mosquito, primarily Ae.aegypti. 

The study was conducted to determine the influence of season factors 
(temperature, precipitation, humidity) and behavior of larval population density of 
Aedes aegypti in dengue endemic areas in the Village of Mojo Surabaya. 

This study is an observational analytic, ie in addition to describing or outlining an 
incident, explaining the relationship of several variables studies using statistical 
tests. Approach using the insulation test cross (Cross sectional study), where 
each study subjects were observed only once in each season and measurements 
carried out on a character or a variable subject to status at the time of 
examination. 

The population in this study were all residents in the Mojo village, 
Gubeng, Surabaya district and all larval Ae. aegypti in Mojo village, Gubeng, 
Surabaya district. 

By using the Wilcoxon Signed Rank test obtained the following results: If 
you use α = 5% it can be concluded H0 is accepted (for α <significance). 
Therefore we can conclude the season does not affect the population density of 
larvae of Ae. aegypti. 

By using the test (Fisher's Exact Test) If used α = 5% it can be concluded 
H0 is accepted (for α <significance). Therefore we can conclude no effect on the 
behavior of larval population density of Ae. aegypti 

 

Key words. DBD, Ae.aegypti, seasons, human behaviou 
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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, 2002).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 ( 
Chenet al,2009). 

 DBD dianggap sebagai penyakit sporadis yang menyebabkan epidemi 
dengan interval panjang selama abad 19,sebuah refleksi dari lambatnya 
transportasi dan perjalanan yang terbatas pada waktu itu.Dalam 50 tahun 
terakhir ini, insiden DBD telah meningkat 30 kalilipat(Dharma,2006).Penularan 
penyakit DBD semakin mudah saat ini karena berbagai faktor seperti tingginya 
mobilitas penduduk, faktor perilaku, dan lingkungan (Meiliasari dan Satari, 2004). 
Diperkirakan 2,5 milyar orang tinggal di lebih dari 100 negara endemis dan 
daerah dimana virus Dengue dapat ditransmisikan dan sebanyak 1,6 milyar 
(52%) dari penduduk yang beresiko tersebut hidup di wilayah Asia Tenggara( 
Dharma, 2006). 

 Terdapat 50 juta infeksi setiap tahun dengan 500.000 kasus DBD dan 
22.000 kematian terutama pada anak-anak.Sekitar  9 negara yang telah 
mengalami kasus DBD sebelum 1970,setelah itu jumlahnya telah meningkat 
lebih dari empat kali lipat dan terus meningkat.Pandemi terjadi pada tahun 1998, 
1,2 juta kasus Demam Dengue dan DBD dilaporkan dari 56 negara diseluruh 
dunia,yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada tahun 2001,Amerika sendiri 
melaporkan lebih dari 652.212 kasus Demam Dengue dimana 15.500 adalah 
DBD dan merupakan hampir dua kali lipat dari kasus yang dilaporkan untuk 
wilayah yang sama pada tahun 1995(WHO,2003).Pada tahun 2007 di Amerika 
terdapat lebih dari 890.000 kasus Dengue yang dilaporkan dimana 26.000 kasus 
diantaranya tergolong DBD( WHO, 2003). 

 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 DBS Di Indonesia pertama kali dilaporkan pada tahun 1968 di 
Surabaya dengan jumlah penderita 58 orang dengan kematian 24 orang (41,3%). 
Penyakit DBDini selanjutnya cenderung menyebar ke seluruh tanah air Indonesia 
dan mencapai puncaknya pada tahun 1988 dengan insidence  rate mencapai 
13,45 % per 100.000 penduduk ( Depkes RI, 2005). 

Seluruh wilayah Indonesia mempunyai risiko untuk terjangkit penyakit 
DBD karena virus penyebab dan nyamuk penularnya yang utama yaitu Aedes 
aegyptitersebar 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 
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terutama yang padat penduduknya dan arus transportasinya lancar (Siregar, 
2004) 

 DBD masih menjadimasalah kesehatan masyarakat di Provinsi Jawa 
Timur baik di perkotaanmaupun di pedesaan dan  cenderung mengalami 
peningkatan jumlah kasus maupunkematian. Kejadian Luar BiasaDBD secara 
nasional juga menyebar di beberapakabupaten/kota di Jawa Timur. 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). 

 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 ) 

 Tanpa pengendalian yang efektif DBD akan mengganggu perekonomian 
negara dan bangsa. Kunci pengendalian DBD adalah pengendalian DBD 
berbasis wilayah, yakni pengendalian kasus dan berbagai faktor risiko secara 
simultan (Achmadi, 2007). 

 Pengendalian vektor merupakan upaya menurunkan kepadatan populasi 
nyamuk Ae.aegypti sampai batas tertentu sehingga tidak berpotensi menularkan 
penyakit DBD.Keberadaan larva Ae. aegypti di suatu daerah merupakanindikator 
terdapatnya populasi nyamuk Ae. aegypti di daerahtersebut. Ukuran yang lazim 
digunakan untuk menilai kepadatan larva Aedes adalah empatindeks Aedes yaitu 
House Index (HI),Container Index (CI), dan Breteeu Index (BI)dan Larva Density 
Index ( LDI) ( Yotopranoto et al., 2010). Indeks ini merupakan ambang batas 
penularan, sekaligus indikator untuk menilai dampak program pengendalian 
vektor.  

 Vektor DBD  mempunyai tempat perkembangbiakan yakni di lingkungan 
tempat tinggal manusia terutama didalam dan diluar 
rumah.Ae.aegyptiberkembangbiak di tempat penampungan airartifisial misalnya 
drum, bak mandi, gentong, ember, dan sebagainya; ataupun  sampah yang bisa 
menjadi tempat penampungan air hujan misalnya, ban bekas, botol bekas, dan 
sebagainya (Soegijanto, 2004, Tyagi and Hiriyan, 2004). 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 nyamuk Ae.aegypti. Pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat 
tentang pencegahanpenyakit DBD pada umumnya sangat kurang (Ditjen 
PPM&PL, 1992) terutama dalam hal mengurangi kepadatan 
populasiAe.aegypti(Yudhastuti dan Vidiyani, 2005). 

 Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kepadatan populasi dan 
distribusi Ae.aegyptiyaitu antara lainfaktor musim yang meliputi suhu (Vezzani 
and Carbajo, 2008), curah hujan  dankelembaban ( Wattset al, 1987) serta 
perilaku masyarakat setempat (Fathi, 2004).Vezzani melakukan penelitian di 
Argentina dan Watts melakukan penelitian di Bangkok Thailand. Iklim 
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didefinisikan sebagai konsep abstrak yang menyatakan kebiasaan cuaca dan 
unsur atmosfer disuatu daerah selama kurun waktu yang panjang . Unsur 
atmosfer sendiri terdiri dari suhu udara, kelembaban udara dan curah hujan ( 
www.bdg.lapan.co.id, 2012 ). Perubahan  musim  menyebabkan perubahan suhu 
udara , curah hujan dan kelembaban udara pada suatu daerah. Suhu udara yang 
lebih tinggi kemungkinan memperpendek masa inkubasi ekstrinsik, yang berarti 
meningkatkan peranan nyamuk Ae.aegypti dalam penularan virus Dengue. Pada 
musim hujan jumlah kasus penderita DBD diduga akan meningkat karena jumlah 
genangan air akan meningkat sehingga populasi nyamuk juga akan meningkat 
(Bangset al, 2006).Faktor curah hujan itumempunyai hubungan erat dengan laju 
peningkatan populasi DBD vektordi lapangan. Pada musimkemarau banyak 
barang bekas seperti kaleng, gelas plastik, ban bekas,  dansejenisnya yang 
dibuang atau diletakkan tidak teratur di sembarang tempat. Pembuangan atau 
peletakan barang-barang bekas tersebut biasanya di tempat terbukaseperti 
lahan-lahan kosong ( misalnya dihalamanrumah) yang ada di daerah perkotaan 
maupun di daerahperdesaan. Ketika cuaca berubah dari musim kemarau ke 
musim hujan sebagian besarpermukaan dan barang bekas itu menjadi sarana 
penampung air hujan yang berisi telur hibernasimaka  akan menetasmenjadi 
larva Aedes yang dalam waktu (9-12 hari) menjadi dewasa ( Supartha, 
2008).Kelembaban udara dapat mempengaruhi transmisi vektor DBD 
dimanapada kelembaban udara yang rendah nyamuk akan lebih mudah 
mengalami dehidrasi sehingga umur nyamuk menjadi lebih pendek (WHO, 2003). 

 Kepadatan populasi nyamuk Ae.aegypti juga sangat tergantung dari 
perilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan khususnya 
kebersihan tempat penampungan air dan sampah yang dapat menampung air.  

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh  faktor musim (suhu, 
curah hujan, kelembaban) dan perilaku masyarakat terhadap kepadatan populasi 
larva Aedes aegypti di daerah endemis DBD di Surabaya. 

 

1.2 Rumusan masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu  

1. Adakah perbedaan pengaruh  faktor musim ( suhu udara, curah hujan dan 
kelembaban udara) di musim kemarau dan musim hujan terhadap kepadatan 
populasi larva Ae. aegypti didaerah endemis DBD di Surabaya? 

2. Adakah hubungan antara pengetahuan tentang DBD dan sikap terhadap 
penyakit dan vektor DBD ? 

3. Adakah hubungan antara pengetahuan tentang DBD dan tindakan  terhadap 
penyakit dan vektor DBD ? 

4. Adakah hubungan antara sikap terhadap penyakit dan vektor  DBD dengan  
tindakan  terhadap penyakit dan vektor DBD ? 
 

1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1Tujuan umum 

Mempelajari pengaruh  faktor musim  dan perilaku masyarakat terhadap 

kepadatan populasi larva Ae.aegypti di daerah endemis DBD di Surabaya 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Mempelajaripengaruh faktor musim (suhu udara, curah hujan dan 
kelembaban) terhadap kepadatan populasi larva Ae.aegyptididaerah endemis 
DBD di Surabaya. 

http://www.bdg.lapan.co.id/
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2. Mempelajaripengaruh faktor perilaku masyarakat terhadap kepadatan 
populasi larva Ae.aegyptididaerah endemis DBD di Surabaya. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat untuk masyarakat 

1. Sebagai informasi dan bahan pertimbangan dalam usaha membantu 
pemecahan  masalah pada pencegahan dan pemberantasan penyakit 
DBD agar dapat dijadikan sebagai monitoring dan evaluasi program 
pemberantasan penyakit menular (P2M). 

2. Bisa digunakan sebagai dasar untuk memberikan informasi kepada 
masyarakat setempat  dalam upaya pencegahan dan pemberantasan 
penyakit DBD. 

1.4.2 Manfaat untuk pengembangan ilmu 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah tentang 
populasi larvaAe.aegypti dan faktor-faktor iklim serta perilaku masyarakat 
yang mempengaruhi kepadatan populasi larva Ae.aegyptididaerah 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 lainmenambah pengetahuan dan pengalaman khusus dalam 
melakukan penelitian ilmiah terhadap beberapa faktor yang menyebabkan 
terjadinya peningkatan kasus DBD. 

1.4.3 Manfaat untuk subyek penelitian 

Hasil penelitian ini akan disampaikan  kepada pihak  pihak  yang  terkait(     
Puskesmas ) sehingga bisa dijadikan acuan untuk menentukan tindakan lebih 
lanjut terhadap pencegahan DBD. Dengan demikian subyek penelitian 
mempunyai gambaran tentang pencegahan dan pemberantasan DBD yang lebih 
baik untuk rumah dan lingkungan sekitarnya. Resiko penelitian ini adalah bahwa 
masyarakat akan mengetahui keadaan lingkungan sebenarnya terutama tentang 
kepadatan populasi larva Ae.aegypti sebagai vektor utama penyakit DBD 
sehingga akan muncul kekhawatiran  pada masyarakat sekitar. Untuk mencegah 
kekhawatiran yang berkelanjutan  pada masyarakat sekitar maka hasil penelitian 
ini akan dilaporkan secepatnya kepada pihak  yang terkait yaitu Puskesmas dan 
Kelurahan untuk menentukan tindakan lebih lanjut terhadap pencegahan dan 
pemberantasan penyakit 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 Dengue yang 
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 and Rico-Hesse, 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( Chenet al, 
2009). 
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Gambar 2.1 Bagan Hipothesis Infeksi Sekunder dari Suvatte ( Chenet al, 2009) 

 

2.1.3Gejala KlinisDBD 

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  
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3.Tombositopenia yaitu jumlah trombosit dibawah 150.000/mm3, biasanya 
ditemukan antara hari ke 3-7 sakit.  

4.Hemokonsentrasi yaitu meningkatnya hematokrit, merupakan indikatoryang 
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) 

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. Sebagai contoh: 

- Menguras bak mandi/penampungan air sekurang-kurangnya sekali   
seminggu 
- Mengganti/menguras vas bunga dan tempat minum burung    seminggu 
sekali. 
- Menutup dengan rapat tempat penampungan air. 
- Mengubur kaleng-kaleng bekas, aki bekas dan ban bekas di sekitar rumah 
dan lain sebagainya. 

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/fogging 

(dengan menggunakan malathion dan fenthion), berguna untuk mengurangi 
kemungkinan penularan sampai batas waktu tertentu.Fogging dimaksudkan 
sebagai upaya membasmi nyamuk dewasa. Salah satu jenis insektisida yang 
digunakan untuk adalah malathion. Malathion merupakan insektisida golongan 
organofosfat. Ciri khas dari malathion, antara lain mampu melumpuhkan 
serangga dengan cepat dengan mekanisme menyerang sistem saraf . Ciri 
malathion lain, mempunyai toksisitas relatif rendah terhadap mammalia dan 
kurang stabil terhadap vertebrata. Di pasaran bentuk malathion adalah cair, 
biasa diaplikasikan dalam thermal fogging. Mode of entry malathion adalah 
melalui kulit, pernafasan dan pencernaan.Dosis malathion 10 liter per hektare 
luas wilayah sasaran. Fogging bertahan 1-2 hari.Malathion efektif untuk 
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membunuh nyamuk bila kontak secara langsung. Artinya, racun ini 
seharusnya digunakan pada saat nyamuk sedang beraktivitas; bukan saat 
bersembunyi dan beristirahat. 

  Agar tepat sasaran, maka pengasapan sebaiknya dilakukan pada pagi 
hari dan sore hari. Karena adanya pengaruh angin dan suhu udara maka 
pengasapan paling tepat dilakukan pagi (pukul 06.00-09.00) sebelum angin 
bertiup dan suhu udara belum panas. Bila pagi hari angin sudah bertiup, 
pengasapan dimulai searah dengan arah angin. Sasarannya semua tempat, 
baik di dalam maupun luar rumah, khususnya yang redup, lembab, dan jarang 
terusik penghuni, serta rerimbunan pohon yang tingginya di bawah 1 meter, 
seperti tanaman bunga dan pekarangan kosong. Tempat tersebut favorit bagi 
nyamuk Aedes. Pengasapan sebenarnya adalah tindakan darurat terakhir 
untuk memutus rantai penularan DBD dengan membunuh nyamuk Aedes 
dewasa yang infeksius, dengan menggunakan asap racun (http://artikel-
media. com/2010/03/ekses-demam-fogging-swadayahtml#ixzz0vT26dKjH) 
        
Cara pengendalian kimiawi yang kedua adalah dengan menggunakan bubuk 
abate (temephos) pada tempat-tempat   penampungan air seperti, gentong 
air, vas bunga, kolam, dan lain-lain. 
Dosis abate yang digunakan adalah 1 gram/10 liter air. Zat aktif abate akan 
bertahan selama 3–4 bulan (www.farmasiku.com/index, 2013). 
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 

2.2.1Jenis vektor 

Ae.aegypti merupakan vektor epidemi yang paling utama, namun spesies lain 
seperti Ae. albopictus, Ae. polynesiensis, anggota dari Ae. scutellaris 
complex, dan Ae. (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 
Ae.aegypti (WHO, 2000).  

2.2.2 Taksonomi Ae.aegypti 

Ae.aegypti merupakan vektor yang mempunyai peranan penting 
dalam penularan penyakit DBD. Taksonomi  Ae.aegypti oleh Linnaeus 
(1758) (Craig and Faust, 1970): 

                   Kerajaan:Animalia 

Filum:Arthropoda 

Kelas    :Insecta 

Ordo:Diptera 

Famili:Culicidae 

Genus:Aedes 

Spesies:Ae.aegypti 

 

http://www.farmasiku.com/index,
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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2.2.3 Distribusi geografisAe.aegypti 
Ae.aegyptiberasal dari Afrika, yang kemudian tersebar luas di seluruh dunia 

melalui sistem transportasi ( Schmidt, 2006). Ae.aegypti ditemukan 
diwilayah subtropis dan tropis Asia Tenggara,terutama disebagian besar 
wilayah perkotaan. Penyebaran Ae.aegypti di pedesaan akhir-akhir ini 
relatif sering terjadi dikaitkan dengan pembangunan sistem persediaan 
air pedesaan dan perbaikan sistem transportasi. Di wilayah yang agak 
kering misalnya India, Ae.aegyptimerupakan vektor perkotaan dan 
populasinya secara khas berfluktuasi bersama musim hujan dan 
kebiasaan penyimpanan air. Dinegara lain di Asia Tenggara yang curah 
hujannya melebihi 200 cm per tahun, populasiAe.aegypti ternyata lebih 
stabil dan ditemukan didaerah perkotaan,pinggiran kota dan pedesaan. 
Karena kebiasaan penyimpanan air secara tradisional di Indonesia, 
Myanmar dan  Thailand, kepadatan nyamuk mungkin lebih tinggi di 
daerah pinggiran kota daripada didaerah perkotaan (WHO, 2001). 

Di daerah urban, epidemik Dengue ini meledak dan tampak nyata 
pada populasi. Epidemic  ini sering dimulai pada musim hujan, ketika 
Ae.aegypti  banyak  ditemukan (Jawetz, 2007). 

 

2.2.4  Morfologi Ae.aegypti 

2.2.4.1 Telur 

Karakteristik telur Ae.aegyptiadalah 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) 

 

 
Gambar 2.2 Telur Ae.aegypti (www.homelanddefensecorp.com, Januari 2012) 
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2.2.4.2 Larva  

Larva Ae.aegyptimempunyai 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 bulusiphon 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 bernapasyang 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).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Larva  Ae.aegypti(Mortimer, 1998) 

 

Perbedaan larva Ae.aegyptis  dengan larva Ae. albopictus adalah larva 
Ae.aegypti  memiliki  duri lateral pada combteethnya  sedangkan larva 
Ae.albopictus tidak mempunyai duri lateral pada coombteethnya (Prianto 
et al, 2002). Perbedaan yang lain adalah bahwa padamesothoraks/ 
metathoraks pada larva  Ae.aegyptiterdapat duri yang bentuknya menonjol 
atau terdapat kait yang menonjol jelas yang tidak dimiliki oleh larva A. 
albopictus.  
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2.2.4.5 Pupa   

Pupa Ae.aegyptibentuk 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 ditemukan sepasang kaki pengayuh yang lurus 
dan runcing. Pupa adalah bentuk tidak makan , tampak gerakannya 
lebih lincah bila dibandingkan dengan larva ( Soegijanto dkk, 2006) 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5Pupa  A. Aegypt(Mortimer, 1998 

2.2.4.6  Dewasa 

Nyamuk Ae.aegyptiberukuran lebih kecil jika dibandingkan dengan ukuran 
nyamukCulex, 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 
Ae.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.  

Karakteristik Ae.aegyptidan Ae. albopictus stadium dewasa secara 
morfologi sangat mirip, namun dapat dibedakan dari garis  putih yang 
terdapat pada bagian skutumnya (Merrit and Cummins, 1978). Skutum 
Ae.aegyptiberwarna hitam dengan dua garis putih sejajar di bagian dorsal 
tengah yang diapit oleh dua garis lengkung berwarna putih. Sementara 
skutum A. albopictus yang juga berwarna hitam hanya berisi satu garis 
putih tebal dibagian tengah dorsal. 
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Gambar 2.6. Karakteristik Ae.aegypti dan Ae. albopictus (Supartha, 2008) 

 

2.2.5.  Siklus hidup A .aegypti  

Nyamuk Ae.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, 1981) 

Setelah menetas, telur akan berkembang menjadi larva.Larva 
Ae.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 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, Ae.aegyptibetina 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 
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). 
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Gambar 2.7 The Aedes aegypti Life Cycle (Hopp and Foley, 2001) 

2.2.6Habitat 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 
Ae.aegypti dewasalebih menyukai tempat di dalam rumahpenduduk sementara 
Ae. albopictus lebih menyukai tempat di luar rumah yaitu hidup dipohon atau 
kebun atau kawasan pinggir hutan. Oleh karena itu, Ae. albopictus seringdisebut 
nyamuk kebun. Sementara Ae.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, 
2008) 

Dengan pola pemilihan habitat dan kebiasaan hidup imago tersebut 
Ae.aegyptidapatberkembang biak di tempat penampungan air bersih seperti bak 
mandi, tempayan, tempatminum 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 waktuhujan terisi air. Sementara Ae. albopictus dapat 
berkembang biak dihabitat perkebunan terutama pada lubang pohon atau 
pangkal bambu yang sudah dipotongyang biasanya jarang terpantau di 
lapangan. Kondisi itu dimungkinkankarena larva nyamuk tersebut dapat 
berkembang biak dengan volume air minimum kira-kira satu sendok teh 
(Judarwanto, 2007). 

Kebiasaan menggigit/ waktu menggigit nyamuk Ae.aegyptilebih banyak pada waktu siang 
hari dari pada malam hari, lebih banyak menggigit pukul 08.00 – 12.00 dan pukul 
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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 Ae.aegyptiuntuk hinggap istirahat selama menunggu waktu bertelur 
adalah tempat-tempat yang gelap, lembab, dan sedikit angin.Nyamuk 
Ae.aegyptibiasa 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 Ae.aegyptikuat 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 
Ae.aegyptibersifat lebih menyukai aktif di dalam rumah, endofilik. Jarak terbang 
Ae.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) 

Ae.aegyptimempunyai 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 r u s  in i  ak an  t e tap berada dalam tubuh nyamuk sepanjang 
hidupnya. Oleh karena itu nyamukAe.aegypti yang telah menghisap virus 
Dengue ini menjadi penular (infektif) sepanjang hidupnya. (Yulfi, 2006) 
menemukan larva terinfeksi virusDengue tersebut di 16 lokasi penelitiannya di 
Malaysia  

 

 

2.2.7 Syarat nyamuk menjadi vektor( Depkes, 2005) 

Syarat nyamuk menjadi vektor adalah : 

1. Ada virus Dengue pada orang yang dihisap darahnya, yaitu orang sakit DBD, 
1-2 hari sebelum demam atau 4-7 hari selama demam. 

2. Nyamuk hanya akan bisa menularkan panyakit apabila umurnya lebih dari 10 
hari, oleh karena masa inkubasi ekstrinsik virus di dalam tubuh nyamuk 8-
10 hari. Untuk nyamuk bisa mencapai umur lebih dari 10 hari perlu tempat 
istirahat yang cocok dan kelembaban tinggi. Karena nyamuk bernapas 
dengan spiracle dengan demikian permukaan tubuhnya luas dan 
menyebabkan penguapan tinggi. Bila kelembaban rendah nyamuk akan 
mati kering. Tempat hinggap tersedia oleh adanya lingkungan fisik dan 
kelembaban dipengaruhi oleh lingkungan fisik (curah hujan) atau 
lingkungan biologi (tanaman hias atau tanaman pekarangan). 

3. Untuk dapat menularkan penyakit dari orang ke orang nyamuk harus 
menggigit manusia, dengan demikian nyamuk dimusuhi oleh manusia. 

4. Untuk bisa bertahan hidup maka jumlah nyamuk harus banyak karena 
musuhnya banyak, dimusuhi manusia dan sebagai makanan hewan lain. 

5.Nyamuk juga harus tahan terhadap virus, karena virus akan memperbanyak diri 
di dalam tubuh nyamuk dan bergerak dari lambung, menembus dinding 
lambung dan kelenjarludah nyamuk. Pemberantasan vektor tidak 
selaluberarti pemberantasan nyamuk bisa jugadengan cara mengurangi 
salah satu dari5 syarat tersebut. Bila banyak nyamukAe.aegypti belum 
tentu merupakanmusim penularan, karena kalau tidak ada sumber 
penularan atau umur nyamukpendek tidak bisa menjadi vektor. 
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2.2.8 Ekologi Vektor 

Ekologi Vektor menerangkan hubungan antara vektor dan 
lingkungannya. Lingkungan ada 2 macam, yaitu lingkungan fisik dan 
lingkungan Biologik. 

2.2.8.1Lingkungan fisik( Marston, 1949) 

1. Macam kontainer 

Bahan kontainer, warna, letak, bentuk, volume, dan asal air pada 
kontainer mempengaruhi nyamuk betina dalam memilih tempat 
bertelur. 

2. Ketinggian tempat 

Setiap naik 100 meter maka selisihsuhu udara dengan tempat semula adalah ½ 
derajat Celcius. Bila perbedaan cukup tinggi maka perbedaan suhu 
udara juga akan cukup banyak dan akan mempengaruhi penyebaran 
nyamuk. Di negara-negara Asia Tenggara ketinggian 1000-1500 
meter di atas permukaan air laut tampaknya merupakan batas bagi 
penyebaran Ae.aegypti. 

3. Faktor Iklim 

Iklim adalah salah satu komponen pokok dalam lingkungan fisik yangterdiri dari: 

 - Suhu udara 

Suhu udara merupakan salah satu faktor lingkungan yang 
mempengaruhikehidupan Ae.aegypti. Nyamuk Ae.aegyptiakan meletakkan 
telurnya pada temperature udara sekitar 20°C – 30°C. Telur yang diletakkan 
dalam air akan menetas pada 1 - 3 hari pada suhu 30°C, tetapi pada suhu udara 
16°C dibutuhkan waktu selama 7 hari. Nyamuk dapat hidup pada suhu rendah 
tetapi proses metabolismanya menurun atau bahkan berhenti apabila suhu turun 
sampai dibawah suhu kritis. Pada suhu lebih tinggi dari 35°C juga mengalami 
perubahan dalam arti lebih lambatnya proses-proses fisiologi, rata-rata suhu 
optimum untuk pertumbuhan nyamuk adalah 25-27°C. Pertumbuhan nyamuk 
akan terhenti sama sekali pada suhu kurang dari 10°C atau lebih dari 40°C. 
Kecepatan perkembangan nyamuk tergantung dari kecepatan proses 
metabolismanya yang sebagian diatur oleh suhu. Karenanya kejadian-kejadian 
biologis tertentu seperti: lamanya pradewasa, kecepatan pencernaan darah yang 
dihisap dan pematangan indung telur dan frekwensi mengambil makanan atau 
menggigit berbeda menurut suhu, demikian pula lamanya perjalanan virus di 
dalam tubuh nyamuk. 

-Kelembaban nisbi udara 

 Kelembaban nisbi udara adalah banyaknya uap air yang terkandung dalam udara 
yangbiasanya dinyatakan dalam (%).Sistem pernafasan nyamuk Ae.aegyptiyaitu 
dengan menggunakan pipa-pipa udarayang disebut trachea, dengan lubang 
pada dinding tubuh nyamuk yang disebut spirakel.Adanya spirakel yang terbuka 
lebar tanpa ada mekanisme pengaturnya, maka padakelembaban udara yang 
rendah akan menyebabkan penguapan air dalam tubuh nyamuk, sehingga 
nyamuk mengalami dehidrasi dan mati. Pada kelembaban udara kurang dari 60 
% umur nyamuk akan menjadi pendek, tidak bisa menjadi vektor karena tidak 
cukup waktu untuk perpindahan virus dari lambung ke kelenjar ludah. 

- Curah hujan 

Hujan dapat mempengaruhi kehidupan nyamuk dengan 2 cara, yaitu : 
menyebabkan naiknya kelembaban nisbi udara dan menambah tempat dan 
perindukan. Setiap 1 mm curah hujan menambah kepadatan nyamuk 1 ekor, akan 
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tetapi apabila curah hujan dalam seminggu sebesar 140 mm, maka larva akan 
hanyut dan mati 

-Kecepatan angin 

Angin dapat berpengaruh pada penerbangan dan penyebaran nyamuk. Bila 
kecepatan angin 11-14 m/detik, akan menghambat penerbangan nyamuk. 
Kecepatan angin pada saat matahari terbit dan tenggelam yang merupakan saat 
terbangnya nyamuk ke dalam atau ke luar rumah, adalah salah satu faktor yang 
ikut menentukan jumlah kontak antara manusia dan nyamuk. Jarak terbang 
nyamuk (flight range) dapat diperpendek atau diperpanjang tergantung arah 
angin ( Yudhastuti, 2004) 

2.2.8.2 Lingkungan biologik 

Lingkungan biologik dapat berpengaruh terhadap kehidupan nyamuk yaitu 
banyaknyatanaman hias dan tanaman pekarangan dapat mempengaruhi 
kelembaban dan pencahayaan di dalam rumah dan halamannya. Adanya 
kelembaban udara yang tinggi dan kurangnya pencahayaandi dalam rumah 
merupakantempat yang disenangi nyamuk untuk beristirahat.Adanya parasit 
dalam air pada kontainer dapat mempengaruhi pertumbuhan larva dari instar ke 
instar.Adanya infeksi parasit pada larva dapat mengurangi jumlah larva yang 
hidup untuk menjadi nyamuk dewasa( Yudhastuti, 2004). Sedangkan salah satu 
predator larva Aedes adalah Mesocyclops . Mesocyclops    adalah Cyclopoid 
Copepoda, yang juga merupakan predator larva nyamuk genus atau spesies lain. 
Copepoda ini pada umumnya memangsa jentik nyamuk instar I dan instar II ( 
Marten , 1993). Mesocyclops dapat bertahan hidup selama dalam penampungan 
air apabila tersedia cukup makanan untuk larva nyamuk (Marten, 1989). 
      Empat  spesiesCyclopoid Copepoda yaitu M.thermocyclopoides, M. 
venezolanus, M.longisetus dan M. albidus mempunyaiefektivitas tinggi untuk 
mengendalikan larva Ae. aegypti pada berbagai tempat penampunganair milik 
penduduk di ElProgreso, Honduras. Keempat spesies tersebutmampu 
memangsa lebih kurang 20ekor  larva Ae. aegypti / Cyclopoid / hari,tetapi hanya 
M. longisetus yang paling efektif mengendalikan larvaAe. aegypti  karena mampu 
bertahanhidup lama dalam penampungan air, toleranterhadap perubahan suhu 
dalam penampunganair dan biasa hidup di dasar airsepanjang hari hingga tidak 
terciduk padawaktu air digunakan oleh penduduk (Marten,1994). 
 

2.3  Perilaku masyarakat 

Perilaku adalah suatu respon organisme terhadap rangsangan dari luar 
subjek tersebut, respon ini dapat berbentuk 2 macam, yakni: 

2.3.1. Bentuk pasif adalah respon internal, yaitu terjadi di dalam diri individu dan 
tidak dapat langsung dilihat oleh orang lain, seperti berpikir, tanggapan 
atau sikap batin, dan pengetahuan. Perilakunya sendiri masih terselubung 
yang disebut covert behavior. 

2.3.2. Bentuk aktif yaitu apabila perilaku itu jelas dapat diobservasi secara 
langsung. Perilakudisini sudah tampak dalam bentuk tindakan nyata 
yang disebut over behavior. 

 

 Terbentuknya perilaku  pada seseorang dimulai dari seseorang tahu 

dahulu terhadap stimulus yang berupa materi atau obyek diluarnya 
sehinggamenimbulkan pengetahuan baru pada seseorang tersebut 
(Notoatmojo, 1993) 

Menurut Notoatmodjo (1993) pengetahuan merupakan hasil tahu dan ini terjadi 
setelah orang melakukan penginderaan terhadap obyek tertentu melalui panca 
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indera manusia. Pengetahuan masyarakat mengenai Demam Berdarah 
Dengue, vektor penyebabnya serta faktor yang mempengaruhi keberadaan 
larva nyamuk Ae.aegypti sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya 
penularan penyakit DBD serta menekan perkembangan dan pertumbuhan larva 
nyamuk Ae.aegypti. Kurangnya pengetahuan dapat berpengaruh pada tindakan 
yang akan dilakukan , karena menurut Green (1980) yang dikutip dari 
Notoatmodjo (1993) bahwa pengetahuan merupakan salah satu faktor 
predisposisi untukterjadinya perilaku. 

Pengetahuan atau kognitifmerupakan domain yang sangat penting untuk 
terbentuknya tindakanseseorang (overt behavior) dan dikatakan pula bahwa 
perilaku yangdidasari oleh pengetahuan lebih langgeng daripada perilaku 
yangtidak didasari oleh pengetahuan. Bila masyarakat tidak mengetahuidengan 
jelas bagaimana cara pemberantasan sarang nyamuk danfaktor yang 
mempengaruhi keberadaan larva, maka tidak dapat diambil suatu tindakan yang 
tepat, sehingga di rumah masyarakatditemukan adanya 
larvaAe.aegypti(Notoatmodjo, 1993). 

Perilaku masyarakat mempunyai pengaruh terhadap lingkungan karena 
lingkungan merupakan lahan untuk perkembangan perilaku tersebut. Kurangnya 
perhatian sebagian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan tempat tinggal, 
sehingga terjadi genangan air yang menyebabkan berkembangnya nyamuk. 
Kurang baiknya perilaku masyarakat terhadap Pemberantasan Sarang Nyamuk 
(mengubur, menutup penampungan air), urbanisasi yang cepat, transportasi 
yang makin baik, mobilitas manusia antar daerah, kurangnya kesadaran 
masyarakat akan kebersihan lingkungan, dan kebiasaan berada di dalam rumah 
pada waktu siang hari. 

Pengukuran perilaku dapat dilakukan secara tidak langsung, yakni dengan cara 
wawancara terhadap kegiatan yang telah dilakukan beberapa jam, hari, minggu, 
bulan yang lalu. Pengukuran langsung dengan mengobservasi tindakan 
responden. Faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang dibidang kesehatan 
adalah pendidikan, penghasilan, normanorma yang dimiliki, nilai yang ada pada 
dirinya, kebiasaan serta keadaan sosial budaya yang berperilaku. Jika faktor ini 
bersifat menguntungkan maka diharapkan akan muncul perilaku yang baik. 

 
. 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL & HIPOTESIS 

 

3.1 Kerangka Konseptual   

 

   

Kejadian DBD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Bagan Kerangka Konseptual 
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3.2 Penjelasan Kerangka Konseptual Penelitian 

Dari Tinjauan Pustaka pada bab 2 diketahui adanya faktor faktor yang 
berpengaruh terhadap kepadatan populasi dan distribusi  Ae.aegypti  meliputi  
faktor musim yang terdiri dari  suhu( Vezzani¸2008), curah hujan  
dankelembaban ( Watts et al, 1987) serta perilaku masyarakat setempat 
(Canyon, 2010., Fathi, 2004). Perubahan musim  menyebabkan perubahan suhu 
udara , curah hujan dan kelembaban udara pada suatu daerah. Suhu udara yang 
lebih tinggi kemungkinan memperpendek masa inkubasi ekstrinsik, yang berarti 
meningkatkan peranannya dalam penularan virus dengue. Curah hujan yang 
tinggi menyebabkan bertambahnya tempat perindukan  Ae.aegypti.  Kelembaban 
yang rendah menyebabkan nyamuk mudah mengalami dehidrasi dan pertahanan 
hidup menurun pada kondisi kering (WHO, 2003). Sedangkan pada musim hujan 
jumlah kasus penderita DBD diduga akan meningkat karena jumlah kontainer 
yang tergenang air terutama di luar rumah  akan meningkat sehingga populasi 
nyamuk juga akan meningkat(Bangs, 2006). 

Kepadatan populasi nyamuk Ae.aegyptijugasangat tergantung dari  perilaku 
masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan khususnya kebersihan 
tempat penampungan air dan sampah yang dapat menampung air.Perilaku 
masyarakat mempunyai pengaruh terhadap lingkungan karena lingkungan 
merupakan lahan untuk perkembangan perilaku tersebut. Kurangnya perhatian 
sebagian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan tempat tinggal, sehingga 
terjadi genangan air yang menyebabkan kepadatan populasi nyamuk Ae.aegypti 
meningkat . Kurang baiknya perilaku masyarakat terhadap PSN (mengubur, 
menguras. menutup penampungan air),  kurangnya kesadaran masyarakat akan 
kebersihan lingkungan,  menyebabkan populasi Ae.aegyptimeningkat. 

 

3.3 Hipotesis penelitian 

1. Terdapat hubungan antara faktor musim  (suhu udara, curah hujan dan   
kelembaban) dengan kepadatan populasi larva Ae.aegypti didaerah 
endemis DBD di Surabaya. 

2. Terdapat hubungan antara faktor perilaku masyarakat dengan 
kepadatanpopulasi larva Ae.aegypti didaerah endemis DBD di Surabaya. 
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BAB 4 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

  

4.1 Jenis dan Rancangan penelitian  

Penelitian ini bersifat  observasional analitik, yaitu selain menggambarkan atau 
menguraikan suatu kejadian , menjelaskan hubungan dari beberapavariabel 
penelitian dengan menggunakan uji statistik. Pendekatan menggunakan uji sekat 
silang(Cross sectional study), dimana setiap subyek penelitian hanya diobservasi 
sekali saja pada tiap musim dan pengukuran dilakukan terhadap status karakter 
atau variabel subyek pada saat pemeriksaan(Notoatmodjo, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1  Bagan Rancangan Penelitian Cross Sectional Study 

   

Ket: 

P = Populasi 
S  = Sampel 
SU = Suhu Udara 
KU       = Kelembaban Udara 
CU       = Curah hujan 
V       = Vektor 
TP       =Tempat Perindukan 
PV       = Populasi Vektor 
DBD(+) = Demam Berdarah Dengue (+) 
DBD(-) = Demam Berdarah Dengue (-) 
 

4.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

4.2.1 Populasi dalam penelitian ini adalah semua penduduk di kelurahan Mojo 
kecamatan Gubeng, Surabaya dan semua larva Ae.aegypti yang ada di 
kelurahan Mojo kecamatan Gubeng, Surabaya. 
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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 Ae.aegypti baik didalam rumah atau di luar rumah, di 
wilayah Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya. 

- Penduduk  yang  menjadi penghuni rumah yang akan diambil sampel   larva 
Ae.aegypti, dimana penduduk tersebut dapat  berkomunikasi secara 
verbal atau dapat membaca dan menulis dan bersedia menjadi 
responden dengan menandatangani surat pernyataan. 

 

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 Ae.aegypti). 

 -Wadah berisi air  dimana didalam kontainer tersebut ada ikan sebagai 
predator larva Ae.aegypti ( dengan asumsi tidak ada larva Ae.aegypti ) 

-Penduduk  yang tidak bersedia diwawancarai. 

 

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 total responden 
sebanyak 106 orang. 

4.2.4 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan Random 
Sampling. Dari kelurahan Mojo diambil sepuluh  Rukun Warga, dari masing 
masing RW diambil 10 sampai 12 rumah. 

 

 

Z²1-α/2P(1-P) 

n =  

               d 
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4.2.5 Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2   Bagan Alur Penelitian 
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4.3.1 Klasifikasi Variabel : 

1.Variabel bebas penelitian : 

- Faktor musim  yang meliputi :suhu udara, kelembaban udara dan    curah hujan. 

- Perilakumasyarakat terhadap penyakit DBD dan vektor DBD, di Kel.  Mojo,Kec. 
Gubeng, Surabaya.  

2.Variabel terikat 

Variabel terikatpenelitianini adalah jumlah dan kepadatan larva A.aegypti 
diKelurahan Mojo, Kecamatan gubeng, Kota Surabaya. 

4.3.2 Definisi Operasional Variabel  

1.Kepadatan Populasi larva Ae.aegypti  : 

Deskripsi: Ada atau tidaknya larva Ae.aegypti dalam tempat   penampungan 
air di setiap rumah yang diperiksa dan  semua larva yang ditemukan 
dihitung. 

Cara pengukuran: HI, CI, BI. LDI 

Skala: Rasio 

2. Pengetahun responden tentang DBD 

 Deskripsi: Pemahaman responden tentang demam berdarah yang   
meliputi pengertian, penyebab, tanda, gejala, dan cara penularan,  

Cara pengukuran: Wawancara 

Skala: Nominal 

Kategori: 1. Kurang (jika nilai rata-rata < 50%) 

2. Baik (jika nilai rata-rata > 50%) 

3. Pengetahuan responden tentang vektor DBD 

Deskripsi: Pemahaman responden tentang vektor DBD  meliputi ciri-ciri vektor, 
habitat vektor dll. 

Cara pengukuran: Wawancara 

Skala: Nominal 

Kategori: 1. Kurang (jika nilai rata-rata < 50%) 

2. Baik (jika nilai rata-rata > 50%) 

4. Sikap responden terhadap penyakit DBD dan vektor DBD 

 Cara pengukuran: Wawancara 

Skala: Nominal 

Kategori: 1. Kurang (jika nilai rata-rata < 50%) 

2. Baik (jika nilai rata-rata > 50%) 

5. Tindakan responden terhadap penyakit DBD dan vektor DBD 

Cara pengukuran: Observasi 

                  Skala: Nominal 

Kategori: 1. Kurang (jika nilai rata-rata < 50%) 

2. Baik (jika nilai rata-rata > 50%) 

 

4.4 Alat dan Bahan Penelitian 

1.Data  tentang faktor musim 

Pengukuran data tentang faktor musim yang meliputi suhu udara, kelembaban 
udara dan curah hujan . 

2.Kuesioner 

Kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan 
variabel penelitian yang harus dijawab oleh responden.Kuesioner 
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digunakan untuk mengumpulkan data mengenai karakterisik responden 
dan perilaku masyarakat terhadap kepadatan populasi larva Ae.aegypti.  
Wawancara dilakukan terhadap kepala rumah tangga atau yang 
mewakili, di rumah yang menjadi sampel penelitian. 

3.Pengumpulan dan penghitungan kepadatan populasi  larva Ae.aegyptiserta 
identifikasi larva Ae.aegypti.Pengumpulan larva Ae.aegypti 
menggunakan dipper, nampan plastik, pipet plastik, botol vial, dan 
senter. Sedangkan untuk identifikasi larva Ae.aegypti menggunakan 
mikroskop dissecting, lup, object glass, dan cover glass. 

Kepadatan populasi nyamuk (Density Figure) diperoleh dari gabungan dari HI, CI 
,BI dan LDIdengan kategori kepadatan larva Ae.aegypti  adalah sebagai 
berikut: 

- DF = 1 = kepadatan rendah 

- DF = 2-5 = kepadatan sedang 

- DF = 6-9 = kepadatan tinggi. 

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

                      - House Index (HI) 

 

 

 

 

 - Container Index (CI) 

 

 

 

 

   - Breteau Index (BI):  

. 

 

 

- Larva Density Index(LDI) ) 

  

Jumlah rumah yang ada larva 

Aedes aegypti  

HI : —————————————— X 100 % 

Jumlah rumah yang diperiksa 

 

Jumlah kontainer yang ada larva 

Aedes aegypti  

CI : —————————————— X 100% 

Jumlah kontainer yang diperiksa 

 

BI = jumlah kontainer dengan larva A. aegypti dalam 100 

rumah  atau  bangunan yang diperiks   

LDI = jumlah semua larva dalam 100 rumah atau       

bangunan yang   diperiksa. 
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Tingkat kepadatan larvaAedes menurut WHO tahun 1972 dapat dilihat pada 
tabel dibawahini. 

Tabel 4.1 Tingkat Kepadatan LarvaAe.aegypti Berdasarkan Beberapa Indikator 

 
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 

 
7 

 
50 – 59 

 
28-31 

 
75-99 

 
8 

 
60 – 76 

 
32-40 

 
100-199 

 
9 

 
77 + 

 
41+ 

 
200+ 

 
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. 

Sedangkan untuk identifikasi larva Ae.aegypti dilakukan di Laboratorium 

Entomologi di ITD  Unair dengan menggunakan mikroskop dissecting. 

 

4.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

4.5.1 Lokasi penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, kota Surabaya 
sebagai daerah endemis DBD. Kelurahan Mojo ini berada di wilayah kerja 
Puskesmas Mojo. Di Kelurahan Mojo ini akan dilakukan  pengambilan 
sampel larva Ae.aegypti,wawancara dan observasi perilaku 
masyarakatnya. Sedangkan penghitungan kepadatan populasi  larva 
Ae.aegypti serta identifikasi larva Ae.aegypti dilakukan di lab Entomologi 
TDC. 

4.5.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini direncanakan dilakukan pada bulan Oktober 2011 dan   
Januari  2012 . 

 

4.6  Prosedur Pengambilan atau Pengumpulan data 
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1. Pengambilan data tentang faktor musim 

Pengukuran datatentang faktor musim yang meliputi suhu udara, 
kelembaban udara dan curah hujan didapatkan dari Badan Meteorologi 
Klimatologi dan Geofisika Surabaya. 

2.Pengisian kuesioner 

 Dilakukan pengisian kuesioner pada responden yang berada di rumah 
yang diambil sampel larvanya. Sebelum pengisian kuesioner , para 
responden mengisi blanko persetujuan lebih dahulu. 

 

3.Pengambilan Sampel Larva 

Sampel penelitian dipilih secara random ( random sampling). Dari 
kelurahan Mojo diambil 10 RW , dari masing masing RW diambil 10-12 
rumah. Pada tiap rumah dilakukan survey larva. Survey larva dilakukan 
pada semua kontainer atau wadah yang dapat menjadi tempat 
perkembangbiakkan nyamuk Aedes, yaitu: 

-Tempat Penampungan Air (TPA) yang berukuran besar seperti bak mandi, 
tempayan, drum, dan bak penampungan air lainnya.  

-Tempat-tempat perkembangbiakanyang kecil seperti vas bunga atau pot bunga, 
tempat makanan burung, penampung air buangan di belakang lemari 
es, penampung air buangan di tempat galon air minum dan tempat 
yang dapat digenangi air yang dapat dijadikan sebagai tempat 
perkembangbiakan nyamuk Ae.aegypti, baik yang ada di dalam rumah 
maupun yang ada diluar/sekitar rumah.Pada tempat atau wadah yang 
berisi larva maka larva diambil seluruhnya, dihitung jumlahnya  dan 
diidentifikasi di laboratorium Entomologi ITDmenurut 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. Lalu dibandingkan kepadatan populasi larva pada waktu musim 
kemarau dengan  kepadatan populasi larva pada waktu musim hujan, 
apakah suhu, kelembaban ,curah hujan serta perilaku masyarakat 
setempat mempengaruhi kepadatan populasi larva Ae.aegypti.  

 

4.7 Analisis Data 
Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan program 

Statistical Product and Service Solutions (SPSS) for Windows XP yang 
meliputi analisis statistik sebagai berikut : 

1. Statistik deskriptif, untuk mengetahui karakteristik data hasil 
pengukuran variabel setelah perlakuan. 

2. Uji normalitas distribusi dengan Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui 
apakah distribusi data yang diperoleh tidak berbeda dengan distribusi 
data normal. Pengujian ini dilakukan untuk menentukan uji lanjutan 
yang digunakan adalah analisis parametrik bila data berdistribusi 
normal atau non parametrik bila data tidak berdistribusi normal. 

. 
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BAB 5 

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 

 
5.1  Data Penelitian  
5.1.1 Situasi daerah lokasi penelitian dan penduduk sebagai responden 
penelitian 
  
 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng kota Surabaya dibagi menjadi 12 
Rukun Warga,mempunyai luas wilayah 153 Ha dengan rincian : luas pemukiman 
151 Ha, luas perkantoran 1 Ha dan luas pekarangan 1 Ha. Pada tahun 2010 
jumlah rumah adalah 8.951 rumah sedangkan jumlah penduduk  adalah 51.771 
orang dengan jumlah penduduk musiman 183 orang. Dari 51.771 penduduk 
14.892 adalah kepala keluarga. Mata pencaharian terbanyak adalah karyawan 
swasta.  
  

Gambar 5.1 Denah Kelurahan Mojo, Kec.Gubeng, Surabaya 

` Melihat perbandingan luas pemukiman 151 Ha dengan 8.951  rumah 

maka dapat disimpulkan bahwa rumah rumah penduduk di kelurahan Mojo ini 
kebanyakan kecil kecil dan berdempetan , dan dari hasil survey pada waktu 
pelaksanaan penelitian memang rata rata rumah penduduk berdempetan dan 
kebanyakan tidak mempunyai halaman yang terbuka. Hal ini berhubungan 
dengan kontainer (wadah penampung air) dimana didaerah tersebut diatas 
kontainer yang terletak di luar rumah ( outdoor) menjadi sedikit atau bahkan tidak 
ada. Sedangkan sumber air minum dan air untuk keperluan sehari hari 
kebanyakan berasal dari air PDAM ( mempunyai saluran PDAM sendiri atau beli 
air PDAM) 
 Penduduk Mojo juga mempunyai  kebiasaan menyimpan air secara 
tradisional, baik untuk air minum maupun air untuk keperluan sehari hari( untuk 
mandi , mencuci baju dan lain lain) meskipun sumber air berasal dari PDAM. 
Perilaku masyarakat ini disebabkan adanya ketakutan akan air dari PDAM yang 
tidak lancar. Masyarakat di kelurahan Mojo menyimpan air di ember atau 
gentong plastik dan lain lain ( kontainer buatan manusia )   
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 Dengan adanya kepadatan penduduk yang tinggi dan kondisi lingkungan 
rumah penduduk yang berdempetan serta adanya kebiasaan menyimpan air di 
kelurahan Mojo menjadikan penularan DBD juga menjadi lebih cepat.  
Puskesmas Mojo adalah puskesmas biasa( bukan puskesmas rawat inap ) 
dengan wilayah kerja meliputi tiga kelurahan yaitu kelurahan Mojo, Kelurahan 
Gubeng dan Kelurahan Airlangga.Dari data Puskesmas Mojo untuk kelurahan 
Mojo sendiri pada tahun 2009 didapatkan 37 kejadian DBD dan pada tahun 2010 
didapatkan 44 kejadian DBD. Data kejadian DBD yang masuk ke Puskesmas 
tersebut berasal dari laporan Rumah Sakit maupun klinik swasta. Hal ini 
menunjukkan bahwa penderita DBD tersebut tidak selalu berobat ke puskesmas, 
tetapi lebih berobat ke RS, yang berarti bahwa masyarakat tersebut telah peduli 
atau telah memahami tentang penyakit DBD dan penanganannya. 
 Berdasarkan latar belakang pada penelitian ini yaitu untuk melihat 
pengaruh faktor musim dan perilaku masyarakat terhadap kepadatan larva 
Ae.aegypti di daerah endemis DBD di Kelurahan Mojo, Surabaya, maka pada 
penelitian ini dilakukan beberapa pengamatan yaitu: 

1. Mengetahui pengaruh  faktor musim (suhu udara, curah hujan dan 
kelembaban) pada musim kemarau dan musim hujan terhadap kepadatan 
populasi larva Ae.aegypti didaerah endemis DBD di Kelurahan Mojo, 
Surabaya. 

2. Mengetahui pengaruh faktor perilaku masyarakat  terhadap kepadatan 
populasi larva Ae.aegypti didaerah endemis DBD di Kelurahan Mojo, 
Surabaya. 
 

5.2  Analisis dan Hasil Penelitian 
5.2.1 Pengaruh  Faktor Musim Terhadap  Kepadatan Populasi Larva 

Ae.aegyptidi Daerah Endemis DBD di Kelurahan Mojo, Surabaya. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui  faktor musim (suhuudara, 

curah hujan dankelembaban) pada musim kemarau dan musim hujan didaerah 
endemis DBD di Kelurahan Mojo, Surabaya. 
 Seluruh data mengenai faktor iklim yaitu suhu udara, curah hujan 
dankelembaban didapatkan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika 
Surabaya , Stasiun Meteorologi Perak I Surabaya. 
 Untuk faktor musim (suhu udara, curah hujan dan kelembaban) dilakukan 
secara deskriptif saja dari data sekunder yang diperoleh.  

Tabel 5.1 Faktor musim  pada musim kemarau dan musim hujan 

  
Musim kemarau 
( September dan 
Oktober , 2011) 

 
Musim hujan 
(Januari dan 

Februari 2012) 

Suhu Udara (rata-rata) (°C ) 29,2  27,75  

Kelembaban Udara (rata-rata) (%) 66 81,5 

Curah hujan (rata-rata) (mm) 17  20  

 
 
 Analisis  deskriptif dari data tersebut dapat disimpulkan adanya 
perbedaan faktor musim  pada musim kemarau dan musim hujan. Pada musim 
kemarau suhu udara lebih tinggi yaitu 29,2 °C sedangkan musim hujan suhu 
udara yaitu 27,75 °C.  Kelembaban udara pada musim kemarau lebih rendah 
yaitu 66% sedangkan pada musim hujan lebih tinggi yaitu 81,55%.  Curah hujan 
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tidak  banyak berbeda hanya selisih 3 mm yaitu dimusim kemarau 17mm 
sedangkan dimusim hujan yaitu 20mm. 

5.2.2Kepadatan populasi larva Ae.aegypti 

 Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui perbedaan kepadatan 
populasi larva Ae.aegypti  pada musim kemarau dan musim hujan didaerah 
endemis DBD di Kelurahan Mojo, Surabaya. 

 Pengambilan sampel larva Ae.aegypti dilakukan dua kali yaitu satu kali 
pada musim kemarau dan satu kali musim hujan. Sampel penelitian dipilih secara 
random ( random sampling). Dari kelurahan Mojo diambil 10 RW , dari masing 
masing RW diambil 10-12 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 
 Dari survey larva , penghitungan dan identifikasi  didapatkan data tentang  
 distribusi larva Ae.aegypti pada musim kemarau dan musim hujan bisa , yang 
bisa diketahui dari tabel dibawah ini 

Tabel 5.2 Distribusi larva Ae.aegypti tiap RW pada musim kemarau dan musim 
hujan 

 
RW 

Musim kemarau 
(September dan Oktober, 

2011) 

Musim hujan 
(Januari dan Oktober, 

2012) 

1 312 216 

2 147 353 

3 311 350 

4 126 120 

5 352 260 

6 502 589 

7 168 94 

8 149 137 

9 176 102 

10 138 145 

 
JUMLAH 

 
2381 

 
2206 

  
 Dari tabel 5.2 didapatkani jumlah larva Ae.aegypti yang diperoleh ternyata  
RW 5 merupakan RW dengan jumlah larva terbanyak pada musim kemarau dan 
musim hujan yaitu 502 larva ( musim kemarau) dan 589 larva ( musim hujan ). 
Sedangkan total dari 10 RW jumlah larva pada musim kemarau  lebih banyak  
yaitu 2381 larva  Ae.aegyptisedangkan  pada musim hujan ada 2206 larva  
Ae.aegypti.    

 Sedangkan distribusi kontainer pada musim kemarau dan musim hujan 
bisa diketahui dari tabel 5.3a 

Tabel 5.3aJumlah Kontainerpada Musim Kemarau dan Musim Hujan 

RW 

jumlah kontainer 
jumlah kontainer dengan larva 

Ae.aegypti (%) 

musim kemarau 
musim 
hujan musim kemarau musim hujan 
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1 16 16 11 68,75 8 50 

2 19 19 11 57,89 11 57,89 

3 22 22 15 68,18 11 50 

4 25 25 15 60 10 38,64 

5 24 24 13 54,16 11 45,83 

6 16 16 12 75 10 62,50 

7 21 21 14 66,60 13 61,90 

8 16 16 10 62,50 10 62,50 

9 26 24 12 46,15 14 53,84 

10 20 20 12 60 12 60 

              

jumlah  205 205 125 60,97 110 53,65 

 
 Pada tabel 5.3a didapatkan data bahwa jumlah kontainer yang berisi larva 

Ae.aegyptipada musim kemarau justru lebih banyak yaitu 125 kontainer, 
sedangkan  jumlah kontainer yang berisi larva Ae.aegypti pada musim hujan 
yaitu 110. Pada RW 1,3,4,5,6 jumlah kontainer dengan larva  Ae.aegypti pada 
musim kemarau lebih banyak dibandingkan pada musim hujan. RW 6 merupakan 
RW dengan persentase tertinggi kontainer dengan larva, yaitu 75%( musim 
kemarau ) dan 62,5% dimusim hujan). Persentase total jumlah kontainer dengan 
Ae.aegyptidi musim kemarau lebih banyak dibandingkandenga persentase total 
jumlah kontainer dengan Ae.aegypti dimusim hujan yaitu 60,97%, sedangkan 
dimusim hujan adalah 53,65%. 

 Untuk  distribusi kontainer yang tedapat diluar rumah ( out door ) dan 
kontainer yang terletak didalam rumah ( indoor ) pada musim kemarau dan 
musim hujan bisa dilihat pada  tabel dibawah ini 

Tabel 5.3b  Distribusi Kontainer  Out door dan  Indoordengan Larva Ae.aegypti 
pada Musim Kemarau dan Musim Hujan 

RW 
Musim kemarau musim hujan  

OD Σ larva ID Σ larva OD Σ larva ID Σ larva 

1 1 103 9 209 2 16 6 200 

2 1 3 10 144 1 5 10 348 

3 1 2 14 309 1 3 10 347 

4 2 8 13 118 1 8 9 112 

5 0 0 13 352 0 0 11 260 

6 1 412 11 90 1 405 8 124 

7 0 0 14 168 0 0 13 94 

8 1 13 9 136 1 8 9 129 

9 2 78 9 98 2 10 12 92 

10 1 70 11 68 1 15 10 130 

Jumlah 10 689 115 1692 11 470 94 1736 

 

Dari tabel 5.3b  diketahui bahwa jumlah kontainer outdoor dengan larva 
Ae.aegypti pada musim kemarau adalah 10 kontainer dengan jumlah larva 
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Ae.aegypti adalah 689, sedangkan jumlah kontainer outdoor dengan larva 
Ae.aegypti pada musim hujan  adalah 11  kontainer dengan jumlah larva 
Ae.aegypti adalah 470, yang berarti bahwa jumlah kontainer outdoor dengan 
larva Ae.aegypti pada musim kemarau dan musim hujan tidak banyak berbeda . 
Sedangkan kontainer indoor dengan larva Ae.aegypti adalah sama sama banyak 
baik pada musim kemarau maupun pada musim hujan. 

 

Untuk mengetahui jenis dan jumlah kontainer bisa dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 5.3cJenis dan Jumlah Kontainer dengan Larva Ae.aegypti 

No Jenis kontainer dengan larva Ae.aegypti Jumlah  

1 Bak mandi dan bak WC 92 

2  Ember plastik 27 

3 tandon air  6 

4 meteran PDAM 3 

5 gentong tanah liat 3 

6 Tempat buangan air dispenser 2 

7 Tempat buangan air kulkas 1 

             Jumlah                                                                           134 

 

Dari tabel 5.3c diatas bisa diketahui bahwa ada tujuh  jenis  kontainer dengan 
larva Ae.aegypti, sedangkan jenis kontainer  dengan larva Ae.aegypti  terbanyak 
adalah bak mandi dan bak WC, sedangkan  jenis kontainer  dengan larva 
Ae.aegypti  paling sedikit adalah tempat buangan air kulkas.  

 Sedangkan Kepadatan populasi larva Ae.aegyptibisa dihitung 
berdasarkanIndex-index larva  Ae.aegypti.Rekapan IndexLarva Ae.aegypti pada 
musim kemarau dan musim hujan bisa dilihat pada tabel 5.4 

Tabel 5.4 Index Larva Ae.aegypti pada musim kemarau dan musim hujan 

Index Larva Ae.aegypti Musim Kemarau 
( September dan 
Oktober, 2011) 

Musim Hujan 
( Januari dan 

Februari, 2012) 

House Index (%) 95 98 

Container Index (%) 60,6 53,6 

Breteau Index(%) 125 110 

LDI 2381 2206 

  
 Penjelasan deskriptif dari tabel 5.4 tersebut diatas didapatkan hasil 
bahwa ternyata Index Larva Ae.aegypti pada musim kemarau lebih besar 
dibandingkan Index  Larva Ae.aegypti pada musim hujan. Didapatkan data 
bahwa Tingkat Kepadatan Larva Ae.aegypti sama pada musim kemarau dan 
musim hujan dengan Tingkat Kepadatan Larva  Ae.aegypti (Density figure) diatas 
5 yaitu 8-9 dan Breteau index diatas 50 , kemungkinan terjadi penularan DBD 
sangat tinggi. 
 
5.2.3 Pengaruh  Faktor Musim  Terhadap kepadatan populasi larva 
Ae.aegypti 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perbedaan faktor 
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musim terhadap kepadatan populasi larva Ae.aegypti didaerah endemis DBD di 
Kelurahan Mojo, Surabaya , dengan data yang dapat dilihat pada tabel 5.5 
Tabel 5.5 Distribusi Larva Ae.aegyptipada Musim Kemarau dan Musim Hujan 

  

musim 
kemarau 
(September 
dan Oktober 
2011) 

musim hujan 
(Januari dan 

Februari, 
2012) 

1. Iklim     

     a. suhu udara( rata rata ) (°C) 29,2°C 27,75°C 

     b. Kelembaban udara( rata rata) ( 
%) 66% 81,55% 

     c. Curah hujan (rata rata) (mm) 17mm 20mm 

      

2. Jumlah larva 2381 2206 

      

      

 
 
 Secara deskriptif didapatkandata pada  tabel 5.5 yang menunjukkan 
bahwa pada musim kemarau dan musim hujan  jumlah larva Ae.aegyptitidak 
mempunyai perbedaan yang banyak, dimana pada waktu musim kemarau jumlah 
larva sedikit lebih banyak yaitu 2381 larva Ae.aegypti  dibanding pada waktu 
musim hujan yaitu 2206 larva Ae.aegypti 

 Dari analisis statistik,  untuk melihat  pengaruh faktor musim  terhadap 
kapadatan populasi larva Ae.aegypti bisa digunakan uji statistika yang bertujuan 
melihat perbedaan kepadatan populasi larva Ae.aegypti pada musim kemarau 
dan musin hujan. 

 Untuk itu, akan digunakan uji statistik Non Parametrik ”Wilcoxon Signed 
Rank”. Diperoleh statistika uji sebesar -0.713 dengan nilai signifikansi sebesar 

0.476. Jika digunakan =5% maka menunjukkan tidak adanya perbedaan 
populasi larva  Ae.aegypti pada musim kemarau dan musin hujan  ( p > 0,05) 

(karena < signifikansi). 

 
5.2.4 Hasil penelitian pengaruh perilaku masyarakat terhadap kepadatan 
larva Ae.aegypti 
 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor perilaku 
masyarakat terhadap kepadatan populasi larva Ae.aegyptididaerah endemis 
DBD di Kelurahan Mojo, Surabaya. 
Dari data data hasil wawancara dan observasi langsung diperoleh gambaran 
sebagai berikut : 

1. Pengetahun responden tentang DBD: 
dari 100 responden, yang masuk katagori mempunyai pengetahuan DBD 
kurang adalah : 0 orang ( tidak ada ), sedangkan yang masuk katagori 
mempunyai pengetahuan DBD baik adalah 100 orang. 

2. Pengetahuan responden tentang vektor DBD 
dari 100 responden, yang masuk katagori mempunyai pengetahuan 
tentang vektor DBD kurang adalah : 98 orang ( tidak ada ), sedangkan 
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yang masuk katagori mempunyai pengetahuan tentang vektor DBD baik 
adalah 2 orang. 
 

3. Sikap responden terhadap  vektor DBD 
dari 100 responden, yang masuk katagori mempunyai sikap terhadap 
penyakit DBD kurang adalah : 100 orang , sedangkan yang masuk 
katagori mempunyai sikap terhadap penyakit DBD baik adalah 0 orang. 

4. Tindakan responden terhadap  vektor DBD 
dari 100 responden, yang masuk katagori mempunyai tindakan terhadap 
penyakit DBD dan vektor DBD kurang adalah : 100 orang , sedangkan 
yang masuk katagori mempunyai tindakan  terhadap penyakit DBD dan 
vektor DBD baik adalah 0 orang 

Tabel 5.6 Hasil Wawancara dan Observasi Langsung Perilaku Masyarakat Kel.    
Mojo, Surabaya 

 Pengetahun 
responden 
tentang DBD 

Pengetahuan 
tentang vektor 
DBD 
 

Sikap 
responden 
terhadap 
vektor DBD 
 

Tindakan 
responden 
terhadap 
vektor DBD 
 

Kurang 0 98 100 100 

Baik 100 2 0 0 

 
 
Dari tabel 5.6 didapatkan adanya  faktor perilaku masyarakat 
terhadapkepadatan populasi larva Ae.aegypti didaerah endemis DBD di 
Kelurahan Mojo, Surabaya yaitu  bahwa masyarakat mempunyai 
pengetahuan yang baik tentang DBD, akan tetapi mempunyai 
pengetahuan yang kurang tentang vektor DBD, dan mempunyai sikap 
serta tindakan yang kurang terhadap vektor DBD. 
 
 
 

5.2.5 Pengaruh perilaku masyarakat  terhadap kepadatan populasi larva  
Ae.aegypti didaerah endemis DBD di Kelurahan Mojo, Surabaya. 

 
Dari data sebelumnya (tabel 5.6) diketahui  bahwa masyarakat mempunyai 
pengetahuan yang baik tentang DBD, akan tetapi mempunyai pengetahuan yang 
kurang tentang vektor DBD, dan mempunyai sikap serta tindakan yang kurang 
terhadap vektor DBD. Secara deskriptif dengan perilaku masyarakat seperti hal 
tersebut diatas ternyata kepadatan populasi larva Ae.aegyptiadalah tinggi yaitu 
DF = 9 ( Tabel 4.1). Pengetahuan masyarakat mengenai Demam Berdarah 
Dengue, vektor penyebabnya , sikap dan tindakan masyarakat terhadap  vektor 
sangat diperlukan untuk menekan perkembangan dan pertumbuhan larva 
nyamuk Ae.aegypti.  Masyarakat mempunyai pengetahuan yang kurang baik 
terhadap vektor DBD yang dapat berpengaruh pada tindakan yang akan 
dilakukan , karena pengetahuan merupakan salah satu faktor predisposisi untuk 
terjadinya perilaku. 

 Karena data perilaku tidak menyebar terlalu besar, dan relatif mengumpul  
yang bisa dilihat pada tabel 5.4 maka uji statistik dilakukan  tanpa kategori 
(digunakan data skor, tanpa dikategorikan lagi). 
 
5.2.5 Hubungan antara pengetahuan tentang DBD dan pengetahuantentang 
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vektor DBD 
  
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 
pengetahuan tentang DBD dan pengetahuan tentang vektor DBD yang dapat 
dilihat pada tabel 5.7. 
 
 
 
Tabel 5.7Hubungan antara Pengetahuan tentang DBD dan Pengetahuan tentang 

Vektor DBD 

Pengetahuan tentang 
DBD 

Pengetahuan tentang vektor DBD  
 
 

P= 
0,639 

Skor 3 -4 (kurang) 
% skor 5 (baik) % 

Skor 4 ( baik ) 97,50 2,50 

      

Skor 5 ( baik ) 100 0 

      

   

 

 
Dari tabel 5.7 dapat disimpulkan bahwa masyarakat  dengan pengetahuan DBD 
skor 4 (baik) ternyata pengetahuan tentang vektor DBDnya masih kurang, 
persentasenya sebesar 97,5% dari total responden, sedangkan masyarakat 
dengan pengetahuan DBD skor 5 ( lebih baik , meskipun masih masuk skor baik) 
ternyata pengetahuan tentang vektor DBDnya juga masih kurang. 
 Dari analisis statistik uji (Fisher’s Exact Test) sebesar 1.006 dengan nilai 
signifikansi sebesar 0.639, dapat disimpulkan tidak ada hubungan antara 
pengetahuan tentang DBD dan pengetahuan tentang vektor DBD (p> 0,05) 
5.2.6 Hubungan antara Pengetahuan tentang DBD dan Sikap terhadap 
Vektor DBD  
 
 Tujuannya untuk mengetahui hubungan antarapengetahuan tentang DBD 
dan sikap terhadap  vektor  DBD yang dapat deketahui dapat diketahui dari tabel 
5.8 

Tabel 5.8  Hubungan Pengetahuan tentang DBD dan Sikap terhadap  Vektor 
DBD 

Pengetahuan 
tentang DBD 

Sikap terhadap  vektor DBD 

 P= 0,63 

Skor 3 
(kurang)(%) 

skor 4 
(kurang ) 

(%) 
Skor 5 

(kurang) (%) 

Skor 4 ( baik ) 2,5,5 65,00% 32,50 

        

Skor 5 ( baik ) 3 64% 33 

        

 
Dari tabel 5.8diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat  dengan pengetahuan 
yang baik tentang DBD ternyata mempunyai sikap yang kurang terhadap vektor 
DBD. 
 Dari analisis statistik uji (Fisher’s Exact Test) dapat disimpulkan tidak ada 
hubungan antara pengetahuan tentang DBD dan sikap terhadap penyakit dan  
vektor DBD ( p>0,05) 
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5.2.7 Hubungan antara pengetahuan tentang vektor DBD dan sikap 
Terhadappenyakit dan  vektor DBD 
  
 Tujuannya untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan tentang vektor 
DBD dan sikap  vektor DBDyang bisa diketahui  dari tabel 5.9 

Tabel 5.9 Hubungan antara Pengetahuan tentang Vektor DBD dan Sikap 
terhadap Vektor DBD 

Pengetahuan 
tentang  vektor 

DBD 

Sikap terhadap vektor DBD 

P=0,403 

Skor 3 
(kurang)( 

%) 

skor 4  
( kurang )( 

%) 

Skor 
5(kurang)(%

) 

Skor  3 ( kurang ) 6,10% 66,75% 27,30% 

        

Skor 4 ( kurang ) 1,50% 61,50% 32,50% 

        

Skor 5 ( baik ) 0% 100% 0% 

 
Dari tabel 5.9 disimpulkan bahwa masyarakat  dengan skor 3-4 ( kurang) pada 
pengetahuan tentang vektor DBD) ternyata mempunyai sikap yang kurang 
terhadap vektor dan penyakit DBD . Demikian juga masyarakat yang mempunyai 
pengetahuan tentang vektor DBD dengan skor 5( baik ) ternyata juga mempunyai 
sikap yang kurang terhadap vektor dan penyakit DBD . 
 Dari analisis statistik uji(Fisher’s Exact Test) tidak ada hubungan antara 
pengetahuan tentang vektor DBD dan sikap terhadap panyakit dan  vektor DBD ( 
p> 0,05) 
5.2.8 Hubungan antara Pengetahuan tentang DBD dan Tindakan terhadap 
Vektor DBD 
  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan 
tentang DBD dan tindakan terhadapvektor DBD dapat diketahui dari tabel 
dibawah ini. 
Tabel 5.10 Hubungan antara Pengetahuan tentang DBD dan Tindakan terhadap 

Vktor DBD 

Pengetahuan 
tentang   DBD 

Tindakan terhadap penyakit dan  vektor 
DBD 

 
 P=1.00 

 

Skor 3 
(kurang)(%) 

skor 4  
( kurang )(%) 

Skor 5  
( kurang)( 

%) 
 Skor 4 ( baik ) 42,50 56,30 1,30 
         
 Skor 5 ( baik ) 40 100 0 
         
 

      Dari tabel 5.10 disimpulkan bahwa masyarakat  denganPengetahuan skor 4-5 
(baik) ternyata mempunyai skor yang kurang baik pada tindakan terhadap vektor 
DBD. 
 Dari analisis statistik uji (Fisher’s Exact Test) tidak ada hubungan antara 
pengetahuan tentang DBD dan tindakan terhadap  vektor DBD 
 
5.2.10 Hubungan antara Pengetahuan tentang Vektor DBD dan Tindakan 
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terhadapvektor DBD 
  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan 
tentang vektor DBD dantindakan terhadap  vektor DBDyang dapat dilihat pada 
tabel 5.11 
 

Tabel 5.11 Hubungan antara Pengetahuan tentang Vektor DBD dan Tindakan 
terhadap Vektor DBD 

Pengetahuan 
tentang   vektor  

DBD 

Tindakan terhadap   vektor DBD 

P=0,279 

Skor 3 
(kurang)(%) 

skor 4  
( kurang ) 

(%) 
Skor 5  

( kurang) (% 

skor 3 ( kurang) 33,35 66,70 0 

        

Skor 4 ( kurang ) 47,70 50,80 1,50 

        

Skor 5 ( baik ) 0 100 0 

 
Dari tabel 5.11 disimpulkan bahwa masyarakat  dengan skor 3-4 (kurang) pada 
pengetahuan tentang vektor DBD ternyata juga  mempunyai skor yang kurang 
pada tindakan terhadap penyakit dan  vektor DBD. Akan tetapi masyarakat  
dengan skor 5 (baik) pada pengetahuan tentang vektor DBD ternyata juga  
mempunyai skor yang kurang pada tindakan terhadap penyakit dan  vektor DBD. 
 Dari analisis statistik uji (Fisher’s Exact Test) dapat disimpulkan tidak ada 
hubungan antara pengetahuan tentang vektor DBD dan tindakan terhadap 
panyakit dan  vektor DBD. 
5.2.11 Hubungan antara sikap dan tindakan terhadap   vektorDBD 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara sikap dan 
tindakan terhadap  vektor DBD yang dapat dilihat dari tabel 5.12 
 

Tabel 5.12  Hubungan antara sSkap dan Tindakan terhadap Vektor DBD 

sikap terhadap  
vektor  DBD 

Tindakan terhadap  vektor DBD 

P=0,153
  

Skor 3 (kurang) 
% 

skor 4 ( kurang ) 
% 

Skor 5 
(kurang) % 

skor 3 ( 
kurang) 66,70% 33,30% 0% 

        

Skor 4 ( kurang 
) 46,90% 53,10% 1,50% 

        

Skor 5 ( kurang 
) 30% 67% 3% 

        

 
Dari tabel 5.12 disimpulkan bahwa masyarakat  dengan sikap  terhadap  penyakit 
dan  vektor DB skor 3-4 (kurang) mempunyai tindakan terhadap penyakit dan  
vektor DBD dengan skor  3-5( kurang ).  
 Dari analisis statistik uji (Fisher’s Exact Test)dapat disimpulkan tidak ada 
hubungan antara sikap dan tindakan terhadap  vektor DBD 
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5.2.12 Hubungan tindakan terhadap kepadatan populasi larvaAe.aegypti.  
Gambaran dari larva Ae.aegypti untuk masing-masing skor tindakan adalah 
sebagai berikut : 
 -. Tindakan terhadap penyakit & vektor DBD = 3 adalah 42 
 - Tindakan terhadap penyakit & vektor DBD = 4 adalah 57 
 - Tindakan terhadap penyakit & vektor DBD = 5 adalah   1 
Karena skor 5 hanya ada 1 responden  maka  skor 5 dijadikan satu dengan skor 
4.. Dan diperoleh hasil sebagai berikut: 
 - Tindakan terhadap vektor DBD = 3 adalah 42 
 - Tindakan terhadap  vektor DBD = 4 dan 5 adalah 58 
Untuk mengetahui hubungan tindakan terhadap kepadatan populasi 
larvaAe.aegypti pada waktu musim kemarau , maka digunakan uji Wilcoxoxn 
Mann-Whitney. Dapat disimpulkan tidak ada perbedaan populasi larva 
Ae.aegyptipada musim kemarau berdasarkan tindakan responden terhadap 
penyakit DBD dan vektor DBD ( p> 0,05). 
Demikian juga untuk mengetahui hubungan tindakan terhadap kepadatan 
populasi larvaAe.aegypti pada waktu musim hujan  , maka digunakan uji 
Wilcoxoxn Mann-Whitney. Dapat disimpulkan tidak ada perbedaan populasi larva 
Ae.aegyptipada musim hujanberdasarkan tindakan responden terhadap penyakit 
DBD dan vektor DBD (p> 0,05). 

5.2.13Hubungan antara Pengetahuan tentang DBD dan Tindakan 
terhadapVektor DBD 
   
 Penelitian ini bertujuan intuk mengetahui hubungan antara pengetahuan 
tentang DBD dan tindakanterhadap vektor DBDyang dapat dilihat dapat diihat 
dari tabel 5.13 

 
Tabel 5.13 Hubungan antara Pengetahuan tentang DBD dan Tindakan 

terhadapVektor DBD 

pengetahuan 
tentang DBD 

Tindakan terhadap  vektor DBD 

P= 1.00 

skor 3 ( kurang 
)(%) 

skor 4-5 (kurang)( 
%) 

      

skor 4 ( baik) 42,50 57,50 

      

skor 5 (baik) 40 60 

      

 
Dari tabel 5.13  disimpulkan bahwa masyarakat  dengan pengetahuan skor 4-5 
(baik) ternyata mempunyai skor yang kurang baik pada tindakan terhadap 
penyakit dan vektor DBD. 
 Dari analisis statistik dengan uji (Chi-Square - Continuity Correction) 
dapat disimpulkan tidak ada hubungan antara pengetahuan tentang DBD dan 
tindakan terhadap vektor DBD. 
5.2.14  Hubungan antara Pengetahuan tentang Vektor DBD dan Tindakan 
terhadapVektor DBD 
  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan 
tentang DBD dan tindakanterhadap vektor DBD yang dapat diihat dari tabel 
5.14 
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Tabel 5.14 Hubungan antara Pengetahuan tentang Vektor DBD dan tindakan 
TerhadapVektor DBD 

pengetahuan 
tentang vektor 
DBD 

Tindakan terhadap  vektor DBD 

P= 0,196 

skor 3 ( kurang )( 
%) 

skor 4-5 (kurang)( 
%) 

      

skor 3 ( kurang) 33,30 66,70 

      

skor 4 (kurang) 48 52 

      

skor 5 (baik) 0 100 

      

 
Dari tabel 5.14 disimpulkan bahwa masyarakat  dengan skor 3-4 (kurang) pada 
pengetahuan tentang vektor DBD ternyata juga  mempunyai skor yang kurang 
pada tindakan terhadap penyakit dan  vektor DBD. Akan tetapi masyarakat  
dengan skor 5 (baik) pada pengetahuan tentang vektor DBD ternyata juga  
mempunyai skor yang kurang pada tindakan terhadap penyakit dan  vektor DBD. 
 Dari analisis statistik diperoleh dengan  uji(Fisher’s Exact Test) apat 
disimpulkan tidak ada hubungan antara pengetahuan tentang vektor DBD dan 
tindakan terhadap penyakit & vektor DBD. 
5.2.15 Hubungan antara sikap terhadap penyakit dan  vektor DBD dengan 
tindakan terhadap penyakit dan  vektor DBD 
  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara sikap terhadap 
VektorDBD dengan tindakan terhadap  vektor DBD dapat dilihatpada tabel 
5.15. 

 
Tabel 5.15Hubungan antara Sikap terhadap Vektor DBDdenganTindakan 

terhadap Vektor DBD 

sikap terhadap 
vektor DBD 

Tindakan terhadap vektor DBD 

P=0,171 
  

skor 3 ( kurang 
)(%) 

skor 4-5 
(kurang)(%) 

      

skor 3 ( kurang) 66,70 33,30 

      

skor 4 (kurang) 47 53 

      

skor 5 (kurang) 30 70 

      

 
Dari tabel 5.15 disimpulkan bahwa masyarakat  dengan sikap  terhadap vektor 
DB skor 3-5 (kurang) mempunyai tindakan terhadap  vektor DBD dengan skor  3-
5( kurang ).  
 Dari analisis statistik dengan uji (Fisher’s Exact Test)disimpulkan tidak 
ada hubungan antara sikap terhadap  vektor DBDdengantindakan terhadap  
vektor DBD. 
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BAB 6 

PEMBAHASAN 

 
6.1  Perbedaan Faktor musim  (suhu udara, curah hujan dan kelembaban) di 
Daerah Endemis DBD di Kelurahan Mojo, Surabaya. 
  
 Bangs, 2006 menyatakan bahwa perubahan iklim menyebabkan 
perubahan suhu udara , curah hujan dan kelembaban udara di suatu daerah. 
Bulan Oktober hingga April adalah   musim hujan dengan hujan maksimum 
terjadi pada  bulan Desember, Januari dan Februari, sedangkan  bulan April 
hingga bulan Oktober yang adalah musim kering/kemarau ,  ( 
www.bdg.lapan.co.id). Data hasil penelitian tampak adanya perbedaan faktor 
iklim pada musim kemarau dan musim hujan. Pada musim hujan  suhu udara 
dan kelembaban udara lebih optimum untuk perkembangbiakan nyamuk 
dibandingkan dengan musim kemarau. Sedangkan curah hujan hanya berbeda 3 
mm , dimana setiap penambahan 1mm akan menambah 1 populasi nyamuk. Hal 
ini menyebabkan penambahan populasi nyamuk pada musim hujan juga tidak 
signifikan. 
 
6.2  Perbedaan Kepadatan Populasi Larva Ae.aegypti  pada Musim Kemarau 
dan Musim Hujan di Daerah Endemis DBD di Kelurahan Mojo, Surabaya. 
  

 Dari data hasil penelitian menunjukkan kepadatan populasi larva 
Ae.aegypti yang diperoleh pada musim kemarau dan musim hujan ternyata tidak 
berbeda banyak.  

Dari Index LarvaAe.aegyptididapatkan data bahwa Index Larva Ae.aegypti pada 
musim kemarau lebih besar dibandingkan Index  Larva Ae.aegypti pada musim 
hujan. Akan tetapi Tingkat Kepadatan Larva  Ae.aegyptisama sama berada 
dikisaran  yang sama yaitu 8-9, dimana daerah-daerah dengan Tingkat 
Kepadatan Larva  Ae.aegypti 8-9  besar sekali kemungkinan terjadi penularan 
DBD. 

Perbedaan Tingkat Kepadatan Larva A.aegypt pada waktu musim kemarau dan 
musim hujan yang tidak signifikans tersebut  kemungkinan  disebabkan adanya 
beberapa faktor: 

1. Curah hujan 
Curah hujan pada musim kemarau dan curah hujan pada musim hujan 
yang hanya berbeda 3mm, dimana setiap penambahan 1mm curah hujan 
hanya  menambah kepadatan nyamuk 1 ekor 

Kontainer 
Pada musim hujan jumlah kontainer diluar rumah yang berisi genangan 
air hujan akan meningkat sehingga populasi nyamuk juga akan meningkat 
Pada musim kemarau banyak barang bekas seperti kaleng, gelas plastik, 
ban bekas,  dan sejenisnya yang dibuang atau diletakkan tidak teratur di 
sembarang tempat. Pembuangan atau peletakan barang-barang bekas 
tersebut biasanya di tempat terbuka seperti lahan-lahan kosong ( 
misalnya dihalaman rumah).Ketika cuaca berubah dari musim kemarau 
ke musim hujan sebagian besar permukaan dan barang bekas itu menjadi 
sarana penampung air hujan. Akan tetapi dari data pada tabel 5.3 
tampakbahwa jumlah kontainer pada musim kemarau dan musim hujan 
tidak banyak berbeda malah cenderung berkurang pada musim hujan. 
Apalagi jumlah kontainer outdoordengan larva Ae.aegypipada musim 

http://www.bdg.lapan.co.id/
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kemarau dan musim hujan tidak berbeda banyak, hal ini kemungkinan 
disebabkan kondisi rumah responden yang rata rata tidak mempunyai 
halaman rumah. Sedangkan kontainer indoordengan larva Ae.aegypti 
jauh lebih banyak dibandingkan dengan kontainer outdoordengan larva 
A.aegypi baik pada musim kemarau dan musim hujan.. 
Serta adanya kebiasaan masyarakat setempat menyimpan air untuk air 
minum dan untuk kebutuhan sehari hari , sehingga baik dimusim kemarau 
maupun musim tetap ada tempat perindukan nyamuk terutama tempat 
perindukan didalam rumah 

2. Adanya Predator larva Aedes , yaitu Mesocyclops  ditempat perindukan 
Mesocyclopsadalah Cyclopoid Copepoda, yang juga merupakan predator 
larva nyamuk genus atau spesies lain. Copepoda ini pada umumnya 
memangsa jentik nyamuk instar I dan instar II. Mesocyclops mampu 
memangsa lebih kurang 20 ekor  larva Ae.aegypti / Cyclopoid / hari, 
mampu bertahan hidup lama dalam penampungan air, toleran terhadap 
perubahan suhu dalam penampungan air dan biasa hidup di dasar air 
sepanjang hari hingga tidak terciduk pada waktu air digunakan oleh 
penduduk . 

 

6.3 Pengaruh Perbedaan Faktor Musim Terhadap Kepadatan Populasi Larva 
Ae.aegypti di Daerah Endemis DBD di Kelurahan Mojo, Surabaya 
  
 Dari hasil uji statistikatampak bahwa pada musim kemarau dan musim 
hujan kepadatan populasi larva A. aegytpi tidak menunjukan perbedaan yang 
signifikan , hal ini berarti bahwa faktor iklim tidak mempunyai pengaruh terhadap 
kepadatan populasi larva A. aegytpi. Kemungkinan hal ini bisa disebabkan jarak 
waktu pengambilan sampel yang tidak terlalu jauh dan sebaiknya  pengukuran 
faktor musim dilakuakn secara tidak langsung ditempat   pengambilan sampel. 
Oleh karena hal tersebut diatas maka masyarakat harus tetap waspada akan 
potensi  terjadinya penyakit DBD baik dimusim kemarau maupun di musim hujan. 
 
6.4PengaruhFaktor Perilaku Masyarakat terhadap Kepadatan Populasi 
Larva Ae.aegypti di Daerah Endemis DBD di Kelurahan Mojo, Surabaya. 

  
 Dari hasil uji statistika tampak bahwa ternyata  perilaku masyarakat tidak 
mempengaruhi kepadatan populasi larva Ae.aegypti hal ini kemungkinan 
disebabkan Pengisian kuesioner yang kurang akurat, karena memakai tenaga 
orang lain 
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BAB 7 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
7.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil analisis  , maka dapat disimpulan sebagai berikut: 

1. Faktor musim yang meliputi suhu udara, kelembaban udara dan curah 
hujan tidak berpengaruh terhadap  kepadatan populasi larva Ae.aegypti di 
daerah endemis DBD diKelurahan Mojo, Surabaya 

2. Perilaku masyarakat  tidak  mempengaruhi kepadatan populasi larva 
Ae.aegypti di daerah endemis DBD diKelurahan Mojo, Surabaya. Hal ini 
mungkin disebabkan Pengisian kuesioner yang kurang akurat, karena 
memakai tenaga orang lain 

 
7.2 Saran 
 
1. Perlu sosialisasi dari hasil penelitian ini pada pemegang program 
penanggulangan penyakit DBD agar lebih waspada pada setiap musim bukan 
hanya pada musim hujan saja. 
2. Perlu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh faktor iklim dan 
perilaku masayrakat terhadap kepadatan populasi larva A aegypti. 
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