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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus adalah dua spesies 

serangga penular (vektor) penyakit demam kuning (Yellow Fever/YF), 

demam dengue (Dengue Fever/DF), demam berdarah dengue (Dengue 

Hemorrhagic Fever/DHF) dan Chikungunya. Demam Berdarah Dengue 

(Dengue Hemorrhagic Fever/DHF) merupakan penyakit infeksi menular 

yang disebabkan oleh virus dengue.
1
 Penyakit ini ditemukan hampir di 

negara-negara tropik dan subtropik. Penyakit DBD merupakan salah satu 

dari 10 penyebab kesakitan dan kematian tertinggi di Asia Tenggara, 

Amerika Tengah, Afrika, Mediterania Timur, Karibia. Indonesia 

merupakan negara dengan kasus DBD tertinggi di Asia.
2 

Upaya 

pengendalian Demam Berdarah Dengue bertumpu pada pengendalian 

vektor, karena obat dan vaksin belum tersedia.
3 

 Upaya ini bertujuan untuk 

menurunkan populasi vektor yang dapat mengurangi keberadaan vektor, 

menghindari kontak dengan vektor, mengurangi gangguan penyakit yang 

ditularkan melalui vector, sehingga dapat mencegah penularan penyakit 

tular vektor.
4
 

Virus dengue ditularkan oleh nyamuk Ae. aegypti dan Ae. 

albopictus betina, sehingga perilaku hidup kedua spesies ini sangat 

berhubungan dengan perkembangan penyakit DBD.
5 

Nyamuk Ae. aegypti 

bersifat endofilik sedangkan Ae. albopictus bersifat eksofilik. Sekitar 

2,64% nyamuk Ae. aegypti mengandung virus dengue dalam tubuhnya, 

terutama DEN-3 genotip-3 dan DEN-4 genotip-1.
6 

Kasus DBD di 

Indonesia pada tahun 2015 mencapai 129.650 kasus dengan
 

angka 

kesakitan (IR) adalah 50,70/100.000 penduduk dan
 
angka kematian (CFR) 

mencapai 0,83%, sedangkan angka bebas jentik (ABJ) di Indonesia 

sebesar 80,09% dan belum mencapai target nasional yang sebesar 95%.
 

Seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2015 telah melaporkan kasus 
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Demam Berdarah Dengue, dan daerah endemis mencapai 86,77% 

kabupaten/kota. Jawa Tengah merupakan provinsi endemis DBD urutan 

ketiga di Indonesia. Kasus baru DBD di Jawa Tengah tahun 2015 adalah 

65,7/100.000 penduduk.
3
 Seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah telah 

melaporkan kejadian DBD. Kota Semarang merupakan salah satu daerah  

endemisitas tinggi DBD dengan menduduki peringkat ketiga IR DBD 

Jawa Tengah setelah kota Magelang dan Kabupaten Jepara. Data Dinas 

Kesehatan Kota Semarang menunjukkan IR DBD Kota Semarang tahun 

2015 adalah 98,61/100.000 penduduk atau 1.737 kasus.
3,4 

Potensi penyebaran vektor dengue yang terjadi di wilayah endemis 

DBD, dapat ditentukan dari indeks kepadatan dan perilaku hidup vektor.
7
 

Nyamuk Ae. aegypti memiliki siklus hidup dari telur menjadi nyamuk 

dewasa selama 9-10 hari.
8
 Masa hidup nyamuk Ae. aegypti dipengaruhi 

oleh suhu, kelembaban, menghisap darah untuk pematangan telur, dan 

sebagai sumber energi untuk bertahan hidup.
9
 Proses pertumbuhan 

nyamuk Ae. aegypti dapat terhambat pada  suhu <10
0
C atau >40

0
C. Rata-

rata suhu optimum untuk pertumbuhan nyamuk adalah 25
0
C–27

0
C, 

sedangkan pada suhu 26
0
C, dengan kelembapan 71,7 % masa hidup 

nyamuk lebih panjang.
10

 
 

Pakan darah yang dibutuhkan oleh nyamuk Ae. aegypti pada setiap 

siklus gonotropik diperlukan untuk menyelesaikan perkembangan telur 

nyamuk selama masa hidup nyamuk betina.
11

 Siklus gonotropik adalah 

siklus reproduksi dari menghisap darah, mencerna darah, pematangan 

telur, dan perilaku bertelur. Siklus gonotropik nyamuk Ae. aegypti betina 

pada suhu 29
0
C berlangsung selama 3-5 hari mencapai 31-46 %.

12 

Kemampuan reproduksi Ae. aegypti dapat dilihat dari jumlah telur yang 

dihasilkan setelah menghisap darah. Pada suhu rendah <10
0
C metabolisme 

nyamuk Ae. aegypti dalam perilaku bertelur berlangsung lambat yang 

dapat mempengaruhi perkembangan telur.
13 

Nyamuk Ae. aegypti 66,67 % 

dapat menghasilkan telur 50-100 butir dengan sekali menghisap darah. 

Jumlah telur (fekunditas) yang dihasilkan dipengaruhi oleh volume darah 
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yang dihisap.
14

 Semakin besar volume darah yang dihisap akan 

menghasilkan jumlah telur yang semakin banyak, sebaliknya semakin 

sedikit volume darah yang dihisap jumlah telur yang di hasilkan akan 

berkurang. Telur Ae. aegypti pada suhu 10-40°C dapat bertahan hidup 

dengan kondisi kering selama 6 bulan.
15 

 Waktu yang dibutuhkan telur 

nyamuk untuk menjadi nyamuk dewasa pada suhu 16
0
C-22

0
C adalah 22 

hari, pada suhu konstan 19
0
C waktu yang dibutuhkan menjadi 22,5 hari. 

Pada suhu 22
0
C – 27

0
C, waktu yang dibutuhkan 13 hari, dan  suhu konstan 

24
0
C memerlukan waktu 14,5 hari.

16
 

Temperatur udara di Indonesia mengalami peningkatan dalam 

beberapa dekade. Suhu udara pada tahun 2015 adalah 25-28
0
C  dimana 

malam dan siang hari mengalami beda suhu 3-10
0
C dengan perubahan 

yang jelas antara musim hujan dan kemarau. Rata-rata suhu udara 

sekarang mencapai >30
o
C. Hal ini sangat mempengaruhi kehidupan Ae. 

aegypti.
17

 Peningkatan suhu berpengaruh terhadap percepatan 

perkembangbiakan, biting rate, reproduksi, dan menghasilkan jumlah sex 

ratio imago nyamuk. Rerata suhu udara 30
0
C atau lebih, potensi Ae. 

aegypti untuk menularkan virus dengue dua kali lipat.
18 
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B. Perumusan Masalah 

Pemanasan global berpengaruh  terhadap perubahan bionomi 

nyamuk. Peningkatan temperatur udara menyebabkan daya biotik 

potensial dengan pertumbuhan nyamuk semakin cepat, keinginan untuk 

mencari makan lebih besar, menyebabkan reproduksi nyamuk semakin 

tinggi, dan kemampuan produksi telur juga semakin bertambah.
17,19

 Selain 

itu, perluasan pemukiman penduduk dan peningkatan suhu bumi 

memungkinkan nyamuk berimigrasi ke topografi tinggi ( >1.000 meter di 

atas permukaan laut) dan meluas hingga ke wilayah sub tropic.
20,21

 

Penelitian sebelumnya melaporkan bahwa masa hidup Ae. aegypti 

dilaboratorium isolat Bogor dapat mencapai 54 hari untuk  nyamuk Ae. 

aegypti betina dan 42 hari untuk nyamuk Ae. aegypti jantan yang diberikan 

pakan larutan sukrosa 10%. Perubahan kondisi lingkungan di Indonesia 

khususnya di Semarang perlu diteliti pengaruhnya terhadap bionomi dan 

biologi nyamuk Ae. aegypti, dengan pertanyaan umum : 

“ Bagaimana fekunditas, lama siklus hidup, dan sex ratio imago Ae. 

aegypti isolat Semarang di Laboratorium? ” 

Dari pertanyaan umum tersebut disusun pertanyaan khusus sebagai 

berikut : 

a. Bagaimana produktivitas telur (fekunditas) nyamuk Ae. aegypti betina 

di Laboratorium ? 

b. Berapa kali frekuensi nyamuk Ae. aegypti bertelur pada siklus 

gonotropik di Laboratorium ? 

c. Berapa lama lama siklus hidup Ae. aegypti pada masa larva dan masa 

pupa di Laboratorium ? 

d. Bagaimana jumlah sex ratio imago nyamuk Ae. aegypti di 

Laboratorium ? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui fekunditas, lama siklus hidup, dan sex ratio imago 

Aedes aegypti isolat Semarang di Laboratorium. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui produktivitas telur (fekunditas) nyamuk Aedes 

aegypti betina di Laboratorium  

b. Untuk mengetahui frekuensi bertelur nyamuk Ae. aegypti pada 

siklus gonotropik di Laboratorium 

c. Untuk mengetahui lama siklus hidup Ae. aegypti pada masa larva 

dan masa pupa di Laboratorium 

d. Untuk mengetahui jumlah sex ratio imago nyamuk Ae. aegypti di 

Laboratorium 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

pengetahuan masyarakat untuk selalu melakukan upaya pencegahan 

dan pengendalian vektor agar tidak terjadi kepadatan populasi vektor 

serta penularan vektor.  

2. Manfaat Teoritis dsn Metodologis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif tambahan informasi 

pengembangan ilmu pada Institusi terhadap program pengendalian 

vektor dalam upaya  pemberantasan penyakit DBD.  
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E. Keaslian Penelitian (Originalitas) 

Tabel 1.1 Daftar publikasi yang menjadi rujukan 

No Peneliti  Judul 
Jenis 

Penelitian 

Variabel bebas 

dan terikat 
Hasil 

1 Aris, S.  

(2007)
10

 

Perbedaan 

Angka 

Fertilitas dan 

Fekunditas 

pada Variasi 

Perkawinan 

Nyamuk Ae.  

aegypti dan 

Ae. albopictus 

di Kota 

Purwokerto 

 Quasi 

Eksperimen 
- Variasi 

perkawinan 

nyamuk Ae. 

aegypti dan 

Ae. 

albopiictu 

- Fertilitas 

dan 

Fekunditas 

Nyamuk Ae. 

aegypti jantan dan 

betina didapatkan 

rata-rata angka 

fertilitas 59,27 dan 

angka fekunditas 

83,89%. Angka 

fertilitas 39,87  

angka fekunditas 

81,69% didapat 

dari perkawinan 

antara nyamuk Ae. 

albopictus jantan 

betina.. 

Perkawinan antara 

Ae. albopictus 

jantan dengan Ae. 

aegypti betina tidak 

menghasilkan 

angka fertilitas 

maupun angka 

fekunditas 

 

2 Maria, A. 

( 2014)
7 

 

Pengaruh 

Frekwensi 

Penghisapan 

Darah 

Terhadap 

Perkembangan

,Reproduksi, 

Vertilitas dan 

Ratio Sex Ae. 

aegypti 

Deskriptif - Frekwensi 

penghisapa

n darah 

- Perkemban

gan 

reproduksi 

Frekwensi 

penghisapan darah 

berpengaruh pada 

fertilitas telur, 

tetapi tidak 

berpengaruh 

terhadap produksi 

telur, kematian 

jentik, kematian 

pupa, dan rasio sex. 

 

3 Mario. 

Petter, L. 

(2004)
22

 

Development, 

Longevity, 

Gonotrophic 

Cycle and 

Oviposition of 

Ae. albopictus 

Skuse 

(Diptera: 

Culicidae) 

under Cyclic 

Temperatures 

 

Quasi 

Eksperimen 
- Variasi 

suhu 

- Siklus 

gonotropik 

- Umur   

nyamuk 

 
 

Kondisi suhu di 

bawah 20
o
C  (P 

<0,05) 

menunjukkan 

perbedaan 
kelangsungan hidup 

telur, ketahanan 

hidup nyamuk 

aedes betina dan 

jantan. 

Daya tetas telur 

suhu 25-27
0
C 

menunjukkan 

adanya proses 

reproduksi dalam 

siklus gonotropik 
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No Peneliti  Judul 
Jenis 

Penelitian 

Variabel bebas 

dan terikat 
Hasil 

meningkat setelah 

mengalami 

kenaikan suhu. 

 

4 Riyani, S. 

(2013)
1
 

Pengaruh 

Sumber 

Nutrisi 

Terhadap 

Umur Vektor 

Demam 

Berdarah 

Dengue Aedes 

aegypti di 

Laboratorim 

Cross 

Sectional 
- Sumber 

nutrisi 

- Umur 

nyamuk Ae. 

aegypti 

 

 

 
 

Tidak ada 

perbedaan yang 

nyata antara 

pemberian variasi 

nutrisi larutan gula, 

vitamin, dan darah 

terhadap umur Ae. 

aegypti. Kematian 

100% pada nyamuk 

betina yang diberi 

nutrisi gula, 

vitamin, darah , dan 

kontrol masing-

masing terjadi 

setelah, 22 hari, 20 

hari, 18 hari dan 13 

hari.  

 

5 

 

 

 

Wilya, V. 

(2015)
4
 

Siklus Hidup 

Aedes aegypti 

Skala 

Laboratorium 

Quasi 

Eksperimen 
- Siklus 

hidup 

- Fekunditas 

nyamuk Ae.  

aegypti 

 

 

Rata-rata waktu 

yang diperlukan 

sekali siklus hidup 

Aedes aegypti dari 

larva instar 3 (L3) 

menjadi pupa yaitu 

45 jam 54 menit 

dan pupa menjadi 

dewasa 32 jam 41 

menit. Lama hidup 

dewasa adalah 54 

hari 4 jam 48 menit 

untuk betina dan 

jantan 42 hari 14 

jam 24 menit. 

Sedangkan untuk 

aspek fekunditas, 

Aedes aegypti 

betina selama 

hidupnya rata-rata 

bertelur 16 kali 

dengan rata-rata 

jumlah telur yang 

dihasilkan 

mencapai 744 butir, 

tingkat daya tetas 

telur mencapai 

80,09 (%) dengan 

kemampuan ekdisis 

75,95% dan 

eksklosi 90,67%. 
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No Peneliti  Judul 
Jenis 

Penelitian 

Variabel bebas 

dan terikat 
Hasil 

Ratio jantan dengan 

betina dalam satu 

siklus bertelur 

adalah 54,54% 

banding 45,42%. 

 

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang menjadi rujukan 

adalah sebagai berikut : 

1. Menangkar telur  Ae. aegypti di laboratorium pada isolat nyamuk 

lapangan di rowosari turunan 4  sampai menghasilkan nyamuk dewasa 

Ae. aegypti untuk di jadikan sample agar dapat mengetahui 

produktivitas telur (fekunditas), lama siklus hidup, dan sex ratio imago 

nyamuk Ae. aegypti di laboratorium. 

2. Peneliti sebelumnya hanya menganalisis daya tetas telur dalam media 

ovitrap dengan isolat nyamuk yang di tangkap di lapangan, sedangkan 

pada penelitian ini untuk mengetahui produktivitas telur (fekunditas), 

lama siklus hidup (masa larva dan masa pupa) dan sex ratio imago 

nyamuk Ae. aegypti isolat semarang di laboratorium. 
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