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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Nyamuk  

Dalam daur kehidupan nyamuk mengalami proses metamorfosis 

sempurna, yaitu perubahan bentuk tubuh yang melewati tahap telur, larva, 

pupa dan imago atau dewasa (Anonimus, 2011) 

 

Gambar 2.1 Daur hidup nyamuk 

(Sumber : Anonimus, 2011)  

 

1. Klasifikasi nyamuk Aedes sp 

Taksonomi Nyamuk adalah sebagai berikut (Handayani and Ishak, 

2011) : 

Kingdom  = Animalia  

Phylum  = Arthropoda  

Subphylum  = Uniramia  

Kelas  = Insekta  

Ordo   = Diptera  

Subordo  = Nematosera  

Familia  = Culicidae  

Sub family  = Culicinae  

Tribus  = Culicini  

Genus  = Aedes  

Spesies  = Aedes aegypti  
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2. Morfologi Aedes sp 

Nyamuk Aedes sp. (Diptera: Culicidae) disebut black-white 

mosquito, karena tubuhnya ditandai dengan pita atau garis-garis putih 

keperakan di atas dasar hitam. Panjang badan nyamuk ini sekitar 3-4 

mm dengan bintik hitam dan putih pada badan dan kepalanya, dan juga 

terdapat ring putih pada bagian kakinya. Di bagian dorsal dari toraks 

terdapat bentuk bercak yang khas berupa dua garis sejajar di bagian 

tengah dan dua garis lengkung di tepinya. Bentuk abdomen nyamuk 

betinanya lancip pada ujungnya dan memiliki cerci yang lebih panjang 

dari cerci pada nyamuk-nyamuk lainnya. Ukuran tubuh nyamuk 

betinanya lebih besar dibandingkan nyamuk jantan. 

 

Gambar 2.2 Nyamuk Aedes sp. 

 

a. Telur  

Telur Aedes sp. berbentuk lonjong, panjangnya panjang 

0,80 mm dan beratnya 0,0113 mg. Pada waktu diletakkan telur 

berwarna putih, 15 menit kemudian telur menjadi abu-abu dan 
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setelah 40 menit menjadi hitam. Pada dindingnya terdapat garis-

garis menyerupai kawat kasa atau sarang lebah. Seekor nyamuk 

betina rata-rata dapat menghasilkan 100 butir telur setiap kali 

bertelur dan akan menetas menjadi larva dalam waktu 2 hari dalam 

keadaan telur terendam air.  

Umumnya nyamuk Aedes sp. akan meletakan telurnya pada 

suhu sekitar 20° sampai 30°C. Pada suhu 30°C, telur akan menetas 

setelah 1 sampai 3 hari dan pada suhu 16°C akan menetas dalam 

waktu 7 hari. Telur nyamuk Aedes sp. sangat tahan terhadap 

kekeringan. Pada kondisi normal, telur Aedes sp. yang direndam di 

dalam air akan menetas sebanyak 80% pada hari pertama dan 95% 

pada hari kedua. Berdasarkan jenis kelaminnya, nyamuk jantan 

akan menetas lebih cepat dibanding nyamuk betina, serta lebih 

cepat menjadi dewasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya 

tetas telur adalah suhu, pH air perindukkan, cahaya, serta 

kelembaban di samping fertilitas telur itu sendiri (Haditomo I, 

2010). 

 

Gambar 2.3 Telur Aedes sp.                            
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b. Larva 

Larva Aedes sp. melalui 4 stadium larva dari instar I, II, III 

dan IV. Larva instar I, tubuhnya sangat kecil, warna transparan, 

panjang 1-2 mm, duri-duri (spinae) pada dada (thorax) belum 

begitu jelas, dan corong pernapasan (siphon) belum menghitam. 

Larva instar II bertambah besar, ukuran 2,5-3,9 mm, duri dada 

belum jelas, dan corong pernapasan sudah berwarna hitam. Larva 

instar III berukuran4-115 mm, duri-duri dada mulai jelas dan 

corong pernafasan berwarna cokelat kehitaman. Larva instar IV 

telah lengkap struktur anatominya dan jelas tubuh dapat dibagi 

menjadi bagian kepala (caput), dada (thorax), dan perut (abdomen) 

(Haditomo I, 2010) 

Bagian kepala terdapat sepadang mata majemuk, sepasang 

antena tanpa duri-duri, dan alat mulut tipe mengunyah (chrewig) . 

Bagian dada tampak paling besar dan terdapat bulu-bulu yang 

simetris. Perut tersusun atas 8 ruas. Ruas perut ke-8, ada alat untuk 

bernafas yang disebut corong pernafasan. Corong pernafasan tanpa 

duri-duri berwarna hitam, dan ada seberkas bulu-bulu (brush) di 

bagian Central dan gigi-gigi sisir (comb) yang berjumlah 15-19 

gigi yang tersusun dalam 1 baris. Gigi-gigi sisir dengan lekukan 

yang jelas membentuk gerigi. Larva ini tubuhnya langsing dan 

bergerak sangat lincah, bersifat fototaksis negatif, dan waktu 

istirahat membentuk sudut hampir tegak lurus dengan bidang 
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permukaan air (Soegijanto, 2009). Lamanya perkembangan larva 

akan bergantung pada suhu, ketersediaan makanan, dan kepadatan 

larva, pada sarang (WHO, 2005). 

 

Gambar 2.4 Larva Aedes sp. 

c. Pupa 

Pupa nyamuk Aedes sp. bentuk tubuhnya bengkok, dengan 

bagian kepala dada (cephalotorax) lebih besar bila dibandingkan 

dengan bagian perutnya, sehingga tampak seperti tanda baca 

“koma”. Pada bagian punggung (dorsal) dada terdapat alat 

bernafas seperti terompet. Pada ruas perut ke-8 terdapat sepasang 

alat pengayuh yang berguna untuk berenang. Alat pengayuh 

tersebut berjumbai panjang dan bulu di nomor 7 pada ruas perut 

ke-8 tidak bercabang. Pupa adalah bentuk tidak makan, tampak 

gerakannya lebih lincah bila dibandingkan dengan larva. Waktu 

istirahat, posisi pupa sejajar dengan bidang permukaan air. 

Pupa juga membutuhkan lingkungan akuatik (air). Pupa 

adalah fase inaktif yang tidak membutuhkan makan, namun tetap 
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membutuhkan oksigen untuk bernafas. Untuk keperluan 

pernafasannya pupa berada di dekat permukaan air. Lama fase 

pupa tergantung dengan suhu air dan spesies nyamuk yang 

lamanya dapat berkisar antara satu hari sampai beberapa Minggu 

(Indriantoro Haditomo, 2010). Kondisi optimum waktu yang 

dibutuhkan mulai dari penetasan sampai kemunculan nyamuk 

dewasa akan berlangsung sedikitnya selama 7 hari, termasuk dua 

hari untuk masa menjadi pupa. Akan tetapi pada suhu rendah, 

mungkin akan dibutuhkan beberapa Minggu untuk kemunculan 

nyamuk dewasa (WHO, 2005b). 

 

Gambar 2.5 Pupa Aedes sp. 

d. Dewasa 

Nyamuk Aedes sp. dewasa berukuran kecil, berwarna hitam 

dengan bintik-bintik putih di tubuhnya dan cincin-cincin putih 12 

di kakinya. Bagian tubuh terdiri atas kepala, thorax dan abdomen. 

Tanda khas Aedes sp. berupa gambaran lyre for pada bagian dorsal 

thorax (mesontum). Sayap berukuran 2,5-3 mm, bersisik hitam, 

mempunyai vena yang permukaannya ditumbuhi sisik-sisik sayap 
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(wing scales) yang letaknya mengikuti vena. Pada pinggir sayap 

terdapat sederet rambut yang disebut fringe Nyamuk dewasa Aedes 

sp. betina mampu bertahan hidup antara 2 minggu sampai 3 bulan 

(rata-rata 1 bulan), tergantung suhu atau kelembaban udara di 

sekitarnya. Sementara nyamuk jantan hanya mampu bertahan 

hidup dalam jangka waktu 6-7 hari, tepatnya nyamuk kawin dan 

akan segera mati. Perubahan dari pupa menjadi nyamuk dewasa 

membutuhkan 7-10 hari. Hanya nyamuk betina yang menggigit 

dan menghisap darah serta memilih darah manusia untuk 

mematangkan telurnya. Sedangkan nyamuk jantan tidak bisa 

menggigit/menghisap darah, melainkan hidup dari sari bunga 

tumbuh-tumbuhan. Pada bagian kepala terdapat sepasang mata 

majemuk dan antena yang berbulu. Alat mulut nyamuk betina tipe 

penusuk-pengisap (piercing-sucking) dan termasuk lebih menyukai 

manusia (Anthropophagus), sedangkan nyamuk jantan bagian 

mulut lebih lemah sehingga tidak mampu menembus kulit 

manusia, karena itu tergolong lebih menyukai cairan tumbuhan 

(phytophagus). Nyamuk betina mempunyai antena tipe pilose 

sedangkan nyamuk jantan tipe pulmose (Haditomo I, 2010) 

 

Gambar 2.6 Nyamuk dewasa Aedes sp. 
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3. Siklus hidup nyamuk Aedes sp. 

Telur nyamuk Aedes sp. di dalam air dengan suhu 20-40˚C akan 

menetas menjadi larva dalam waktu 1-2 hari. Kecepatan pertumbuhan 

menjadi larva dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu temperatur, 

tempat, keadaan air, dan kandungan zat makanan yang kadal di dalam 

tempat perindukan. Pada kondisi optimum, larva berkembang menjadi 

pupa dalam waktu 4-9 hari, kemudian pupa menjadi nyamuk dewasa 

dalam waktu 2-3 hari. Jadi pertumbuhan dan perkembangan telur, 

larva, pupa, sampai nyamuk dewasa memerlukan waktu kurang lebih 

7-14 hari (Soegijanto, 2006).  

 

Gambar 2.7 Siklus hidup nyamuk Aedes sp. 

 

4. Perilaku nyamuk Aedes sp. 

Nyamuk Aedes sp. bersifat urban hidup di perkotaan dan lebih 

sering hidup di dalam dan di sekitar rumah (domestik) serta sangat erat 

hubungannya dengan manusia. Nyamuk Aedes sp. hidup di dalam dan 



16 
 

di sekitar rumah sehingga makanan yang diperoleh semuannya sudah 

tersedia disitu. Dapat dikatakan bahwa nyamuk betina sangat 

menyukai darah manusia (anthropophilic) daripada darah binatang. 

Kebiasaan menghisap terutama pada pagi hari jam 08.00-12.00 dan 

sore hari jam 15.00-17.00. Nyamuk betina mempunyai kebiasaan 

menghisap darah berpindah-pindah berkali-kali (multi-biters) dari satu 

individu ke individu lain sampai lambung penuh berisi darah, dalam 

satu siklus gonotropik. Hal ini disebabkan karena pada siang hari 

manusia yang menjadi sumber makanan darah utamanya dalam 

keadaan aktif bekerja/bergerak sehingga nyamuk tidak dapat 

menghisap darah dengan tenang sampai kenyang pada satu individu. 

Keadaan inilah yang menyebabkan penularan DBD menjadi lebih 

mudah terjadi. 

Jarak terbang (Light Orange) rata-rata nyamuk Aedes sp. adalah 

sekitar 100 m tetapi dalam keadaan tertentu nyamuk ini dapat terbang 

sampai beberapa kilometer dalam usahanya untuk mencari tempat 

perindukan untuk nyamuk melekaskan telurnya. 

Tempat perindukan nyamuk Aedes sp. yaitu tempat dimana 

nyamuk meletakkan telurnya terdapat di dalam rumah (indoor) 

maupun di luar rumah (outdoor). Tempat perindukan di dalam rumah 

yang paling utama adalah tempat-tempat penampungan air  seperti bak 

mandi, bak air WC, tandon air minum, tempayan, gentong tanah liat, 

gentong plastik, ember drum, vas tanaman hias, perangkap semut, dan 
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lain-lain. Sedangkan tempat perindukan yang ada di luar rumah 

(halaman) seperti drum, kaleng bekas, botol bekas, ban bekas, pot 

bekas, pot tanaman hias yang terisi oleh air hujan, tandon air minum 

dan lain-lain. Nyamuk Aedes sp. lebih menyukai tempat perindukan 

yang berwarna gelap, terlindung dari sinar matahari, permukaan 

terbuka lebar, berisi air jernih dan tenang  (Soegijanto, 2006). 

Setelah menghisap darah Aedes sp. hinggap (beristirahat) di dalam 

rumah atau kadang-kadang di luar rumah, berdekatan dengan 

berkembangbiaknya, Tempat hinggap yang disenangi ialah benda-

benda yang bergantung  seperti pakaian, kelambu atau tumbuh-

tumbuhan di dekat tempat perindukannya. Biasanya di tempat yang 

gelap dan lembab. Di tempat tersebut nyamuk menunggu proses 

pematangan telurnya. Setelah beristirahat dan proses pematangan telur 

selesai,  nyamuk betina meletakkan telurnya di dinding  tempat 

berkembang biaknya, sedikit di atas permukaan air. Jumlah telur yang 

dikeluarkan setiap sekali bertelur adalah 100-400 butir.  Nyamuk 

betina menghisap darah ada umumnya 3 hari setelah kawin dan mulai 

bertelur pada hari ke enam. Telur itu di tempat yang kering dapat 

bertahan berbulan-bulan pada suhu -2˚C sampai 42˚C, dan bila tempat 

tersebut tergenang air maka telur dapat segera menetas lebih cepat. 

Nyamuk Aedes sp.  di alam bebas biasanya sekitar 10 hari. Umur 

10 hari tersebut cukup untuk  mengembang biakkan virus dengue 

di dalam tubuh nyamuk tersebut. Di dalam laboratorium dengan suhu 
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ruangan 28˚C, kelembaban udara 80% dan nyamuk diberi larutan gula 

10% serta darah menit, umur nyamuk dapat mencapai 2 bulan. Umur 

nyamuk jantan lebih pendek dari nyamuk betina (Dani, 2011). 

 

B. Demam berdarah dengue 

1. Pengertian demam berdarah dengue (DBD) 

Demam berdarah dengue adalah penyakit virus yang tersebar luas 

di seluruh dunia terutama di daerah tropis. Penyakit Demam berdarah 

Dengue (DBD) merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi 

virus DEN-1, DEN-2, DEN-3, atau DEN-4 yang ditularkan melalui 

gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus yang sebelumnya 

telah terinfeksi oleh virus dengue dari penderita DBD lainnya. Masa 

inkubasi penyakit DBD, yaitu sejak virus dengue menginfeksi 

manusia hingga menimbulkan gejala klinis antar 3-14 hari, rata- rata 

antara 4-7 hari. Penyakit DBD tidak ditularkan langsung dari orang ke 

orang. Penderita menjadi infektif bagi nyamuk pada saat viremia, 

yaitu beberapa saat menjelang timbulnya demam hingga saat demam 

berakhir, biasanya berlangsung selama 3-5 hari. Nyamuk Aedes sp. 

menjadi infektif 8-12 hari sesudah mengisap darah penderita DBD 

sebelumnya. Selama periode ini nyamuk Aedes yang telah terinfeksi 

oleh virus dengue ini akan tetap infektif selama hidupnya dan potensi 

menularkan virus dengue kepada manusia yang rentan lainnya 

(Ginanjar, 2008) 
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Virus dengue berukuran 35-45 nm. Virus ini dapat terus tumbuh 

dan berkembang dalam tubuh manusia dan nyamuk. Nyamuk betina 

menyimpan virus tersebut pada telurnya. Nyamuk jantan akan 

menyimpan virus pada nyamuk betina saat melakukan kontak seksual. 

Selanjutnya nyamuk betina akan menularkan virus ke manusia 

memalui gigitan. Umumnya nyamuk ini menggigit di siang hari pukul 

09.00-10.00 atau sore hari pukul 16.00-17.00 (Satari and Meiliasari, 

2004). Nyamuk Aedes sp. lebih menyukai tinggal di ruangan rumah 

yang sejuk, lembab, gelap, hinggap di barang-barang yang 

menggantung di kamar (Nadesul, 2007). 

Saat ini belum ada obat virus untuk memberantas virus dengue. 

Penderita DBD diatasi perdarahan dan syoknya, daya tahan tubuh 

penderita ditingkatkan, dan pengobatan simtomatis diberikan untuk 

meringankan keluhan penderita. Memberantas nyamuk Aedes sp. 

merupakan cara terbaik mencegah penyebaran virus dengue. 

Pemberantasan nyamuk dewasa maupun larva nyamuk harus 

dilakukan bersama dengan pemusnahan sarang nyamuk (Soedarto, 

2009) 

2. Gejala – gejala DBD 

Penderita DBD pada umumnya disertai dengan tanda-tanda sebagai 

berikut (Ermawati, 2013): 
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a. Demam selama 2-7 hari tanpa sebab yang jelas. 

b. Menifestasi pendarahan dengan tes Rumpel Leede I (+) mulai dari 

petekie (+) sampai pendarahan spontan seperti mimisan, muntah 

darah, atau berak darah hitam. 

c. Hasil pemeriksaan trombosit menurun ( normal 150.000-300.000 

µL), hematrokit meningkat (normal pria <45, wanita <40) 

d. Aktral dingin, gelisah, tidak sadar (DSS, Dengue shock syndrome) 

Kriteria diagnosis DBD yaitu (WHO, 2012)  : 

a. Kriteria klinis 

1) Demam tinggi mendadak tanpa sebab yang jelas dan langsung 

terus-menerus selama 2-7 hari. 

2) Terdapat manifes pendarahan. 

3) Pembesaran hati. 

b. Kriteria Labolatoris 

1) Trombositopenia ( ≤100.000/mm
3
). 

2) Hemokonsentrasi ( Htc meningkat > 20%). 

Seorang pasien dinyatakan menderita DBD bila terdapat minimal 2 

gejala klinis yang positif dan 1 hasil laboratorium yang positif. Bila 

tanda dan gejala tersebut kurang dari ketentuan di atas maka pasien 

dinyatakan menderita demam dengue. 
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3. Faktor Resiko Penularan DBD 

a. Faktor manusia 

Faktor yang terkait penularan DBD pada manusia, diantaranya 

adalah faktor perilaku. Perilaku sehat merupakan pengetahuan, 

sikap, serta tindakan proaktif untuk memelihara dan mencegah 

risiko terjadinya penyakit, melindungi diri dari ancaman penyakit 

(Depkes RI, 2002). 

b. Faktor lingkungan fisik 

1) Suhu 

Nyamuk merupakan binatang dimana proses- proses 

metabolisme dan siklus kehidupannya tergantung pada suhu 

lingkungan. Nyamuk tidak bisa mengatur suhunya sendiri 

terhadap perubahan yang ada di luar tubuhnya. Suhu 

optimum untuk perkembangan nyamuk berkisar antara 25
O
 -

27
O 

C.  Apabila suhu kurang dari 10
O
C atau lebih dari 40

O
C, 

maka pertumbuhan nyamuk akan terhenti sama sekali. 

Penularan VirDen, umumnya DBD terjadi pada daerah tropis 

dan sub tropis, dikarenakan temperatur yang dingin selama 

musim dingin membunuh telur dan larva Ae. aegypti (Depkes 

RI, 2004). 

2) Kelembaban 

Kebutuhan kelembaban yang tinggi mempengaruhi nyamuk 

mencari tempat yang lembab dan basah untuk tempat hinggap 
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atau istirahat. Pada kelembaban kurang dari 60 % umur 

nyamuk menjadi pendek, sehingga tidak cukup untuk siklus 

perkembangbiakan virden pada tubuh nyamuk (Depkes RI, 

2004). 

3) Pencahayaan 

Pagi hari diharapkan semua ruangan mendapatkan sinar 

matahari. Karena intensitas cahaya yang rendah merupakan 

kondisi yang baik bagi nyamuk, intensitas cahaya merupakan 

faktor terbesar yang mempengaruhi aktivitas terbang 

nyamuk. Nyamuk terbang pada intensitas cahaya di bawah 20 

lux. Cahaya yang rendah dan kelembaban yang tinggi 

merupakan kondisi yang baik bagi nyamuk (Trixie, 2010). 

c. Faktor lingkungan biologi 

Lingkungan biologi yang berpengaruh terhadap kepadatan nyamuk 

adalah banyaknya tanaman hias dan tanaman pekarangan, yang 

mempengaruhi kelembaban dan pencahayaan dalam rumah serta 

halaman. Apabila banyak tanaman hias dan tanaman pekarangan, 

maka akan menambah tempat yang disenangi nyamuk untuk 

hinggap beristirahat, serta menambah umur nyamuk (Cecep, 

2011). 
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4. Pengendalian vektor demam berdarah dengue 

Menurut Sukowati (2010), beberapa metode pengendalian vektor 

telah banyak diketahui dan digunakan oleh program pengendalian 

DBD di tingakat pusat dan di daerah yaitu : 

a. Manajemen lingkungan 

Manajemen lingkungan adalah upaya pengelolaan lingkungan 

untuk mengurangi bahkan menghilangkan habitat 

perkembangbiakan nyamuk vektor sehingga akan mengurangi 

kepadatan populasi. Manajemen lingkungan hanya akan berhasil 

dengan baik kalau dilakukan oleh masyarakat, lintas sektor, para 

pemegang kebijakan dan lembaga swadaya masyarakat melalui 

program kemitraan. 

b. Pengendalian biologis 

Pengendalian secara biologis merupakan upaya pemanfaatan 

agent biologi untuk pengendalian vektor DBD. Beberapa agen 

biologi yang sudah digunakan dan terbukti mampu 

mengendalikan populasi larva vektor DBD adalah dari kelompok 

bakteri, predator seperti ikan pemakan jentik. 

c. Pengendalian kimiawi 

Pengendalian secara kimiawi masih paling populer baik bagi 

program pengendalian DBD dan masyarakat. Insektisida jika 

digunakan secara tepat sasaran, tepat dosis, tepat waktu dan 

cakupan akan mampu mengendalikan vektor dan mengurangi 
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dampak negatif terhadap lingkungan dan organisme yang bukan 

sasaran. Penggunaan insektisida dalam jangka tertentu secara 

akan menimbulkan resistensi vektor. 

d. Pengendalian fisik 

Pengendalian fisik seperti pemasangan kelambu terutama pada 

anak-anak sudah dilakukan. Walaupun cara tersebut efektif 

mencegah kontak antara vektor dengan inang namun tidak banyak 

yang melakukan cara tersebut karena alasan teknis pemasangan 

kelambunya dinilai rumit. Cara yang sudah umum dilakukan 

adalah pemberantasan habitat (sarang) nyamuk melalui gerakan 

serentak (3 M) menguras bak air. menutup tempat yang potensial 

menjadi sarang berkembang biak, mengubur barang-barang bekas 

yang dapat menampung air. 

 

C. Perangkap telur  

Menurut Permenkes No. 374 Tahun 2010 Tentang Pengendalian 

Vektor memuat tentang definisi dari Ovitrap, antara lain : 

1. Definisi 

Ovitrap merupakan suatu alat yang berupa container terbuat dari 

bahan kaleng, plastik, gelas ataupun bambu yang diisi air, diletakkan 

pada tempat-tempat tertentu. Digunakan untuk mendeteksi adanya 

nyamuk aedes sp dan juga untuk pemberantasan larvanya. 
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Menurut WHO ovitrap : ovitraps are devices used to detect the 

presence of Ae. Aegypti and Ae. albopictus. Beberapa pengertian 

ovitrap berdasarkan penelitian sebelumnya adalah tandon air buatan 

yang sengaja dibuat untuk keperluan survey entomologi yang biasanya 

terbuat dari potongan bambu atau kontainer lain yang mudah didapat 

(bekas kaleng susu dicat hitam, gelas plastik, tempurung kelapa atau 

lainya) yang diberi lubang ± 1 cm dari tepi atas untuk mengantungkan 

ovitrap pada paku dan untuk mencegah air agar tidak meluap serta 

diberi padel yang berupa potongan bambu atau kain yang berwarna 

gelap untuk tempat meletakkan telur bagi nyamuk. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan Anif Budiyanto (2011) tentang pengeruh 

warna terhadap jumlah telur pada ovitrap warna dengan merah dan 

hitam merupakan ovitrap yang paling disukai nyamuk aedes sp untuk 

bertelur. Sedangkan menurut beberapa penelitian yang lain ovitrap 

adalah peralatan yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan 

nyamuk Ae. aegypti dan Ae. albopictus jika kepadatan populasi 

nyamuk rendah dan survey larva menunjukkan hasil yang tidak 

produktif (misal breteu index kurang dari 5), seperti dalam kondisi 

normal. 

Beberapa pengertian ovitrap di atas dapat ditarik suatu kesimpulan 

bahwa ovitrap adalah suatu alat yang digunakan untuk mendeteksi 

keberadaan nyamuk Ae. aegypti dan Ae. albopictus dengan cara 
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menangkap telur nyamuk dalam upaya pemberantasan vektor DBD 

dan survey entomologi. 

2. Cara kerja dan fungsi ovitrap 

Cara kerja dan fungsi ovitrap adalah menangkap telur nyamuk 

aedes yang berada pada ovistrip untuk kemudian di analisa dan di 

hitung jumlahnya di laboratorium. Pada hari ke 5 – 6 atau bisa sampai 

seminggu kita harus amati keberadaan telur atau jentik aedes yang 

terperangkap dalam ovitrap. Ditemukannya telur atau jentik aedes 

menandakan bahwa dilingkungan kita masih terdapat atau berkeliaran 

nyamuk aedes. 

Setelah dilakukan pengamatan telur / jentik, maka air harus 

dibuang ditempat yang kering atau dimusnahkan, jangan diselokan 

atau air mengalir karena memungkinkan jentik menjadi nyamuk 

dewasa. Ovitrap dibersihkan dan selanjutnya dapat digunakan lagi. 

Penerapan ovitrap ini bila kita lakukan secara serius, seksama, dan 

membudaya dimasyarakat, maka kemungkinan besar populasi nyamuk 

aedes dapat dikendalikan karean dengan kontrol ketat setiap minggu 

maka jentik-jentik yang dihasilkan tidak akan menjadi nyamuk 

dewasa, dengan demikian regenerasi nyamuk aedes akan terhambat. 

3. Modifikasi ovitrap 

Modifikasi dilakukan terhadap fungsi, bentuk, ukuran, dan 

penambahan atraktan. Modifikasi fungsi ovitrap dilakukan oleh 

Supakul, 2001 dalam Eriani (2017) di Thailand selama bulan Mei 
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hingga september 2000. Ovitrap silinder gerabah tanah liat tanpa 

tambahan insektisida maupun bentuk perangkap lainnya dipasang di 

dalam rumah.  

Larvitrap dari plastik dipasang di kamar mandi atau dekat tandon 

air. Larva yang muncul dibuang setiap hari, Setelah 4 minggu 

berjalan, tidak ditemukan lagi larva di tandon air lainnya. Pembuatan 

ovitrap dapat meunggunakan bahan-bahan bekas yang mudah 

ditemukan di lingkungan sekitar seperti ember atau wadah dan plastik 

bekas. Pada tahun 2015, Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan 

Jakarta telah mencoba melakukan pengembangan teknologi tepat guna 

untuk pengendalian vektor (perangkap telur dan larva nyamuk Ae. 

Aegypti) yang lebih sederhana yang dikenal dengan nama lavitrap. 

Tujuan dikembangkannya alat ini adalah untuk mendapatkan lavitrap 

yang sederhana, murah, dan efektif. Prinsip kerja alat ini adalah 

sebagai perangkap larva dengan membuat breeding places Ae. aegypti 

untuk bertelur. Setelah telur menetas menjadi larva, larvitrap 

menjebak jentik sehingga jentik terperangkap dan mati. Alat ini 

bekerja dengan cara menghambat perkembangbiakan jentik/larva 

(Roeberji dkk, 2017). 
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D. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Kerangka Konsep Penelitian 
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E. Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah larvitrap tipe sekat mampu 

menjebak Aedes. 


