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Abstract. Dengue hemorrhagic fever (DHF) is still a problem in some countries, resulting in 390 million
infections a year in the world. DHF vaccine has not found so the treatment is focused on vector controls.
Entomological data describing the bio ecology of vectors in the region can help vector control diseases more
effectively. The study aims at assessing distribution, characteristic and risk factors in the habitat of Aedes larva
in the DHF endemic region of West Ranomeeto subdistrict of Southeast Sulawesi province. This study is an
analytic observational study with a sectional study approach. Data collection was carried out using single
larva method in 600 houses by purposive sampling. Data analysis uses chi square’s descriptive analysis and
logistics multinomial regression. The result shows larva density in Sindangkasih higher than Jati Bali. Ae.
aegypti dominated in Sindangkasih and Ae. albopictus dominated in Jati Bali. Buckets, dispenser tray,
refrigerator tray, container made of cements and plastics and container with volume <1 L and 20-100 L are
risk factors affected the exixtence of larvae in Sindangkasih (p<0.05). Plastic containers and dark-colored
container are risk factors that influence the larva’s existence in Jati Bali (p<0.05). Differences in charateristics
of the larvae affect mosquito oviposition in Sindangkasih and Jati Bali. Therefore, it is important to monitor
vector populations dynamic and breeding mosquito to prevent outbreak.
Keywords: Ae. aegypti, Ae. albopictus, , Sindangkasih, Jati Bali, larval habitat
Abstrak. Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit arbovirus yang masih menjadi masalah di
beberapa negara dan mengakibatkan 390 juta orang terinfeksi per tahun di dunia. Belum ditemukannya
vaksin DBD, penanganan difokuskan pada pengendalian vektor. Data entomologi yang menggambarkan
bioekologi vektor di wilayah dapat membantu pengendalian penyakit tular vektor lebih efektif. Penelitian
ini bertujuan menganalisis distribusi, karakteristik serta faktor risiko habitat larva Aedes spp di daerah
endemis DBD Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara.
Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross sectional study.
Pengumpulan data dilakukan dengan single larva method di 600 rumah secara purposive sampling. Analisis
data menggunakan analisis deskriptif chi square dan regresi logistik multinomial. Hasilnya menunjukan
kepadatan larva di Sindangkasih lebih tinggi daripada Jati Bali. Ae. aegypti mendominasi di Sindangkasih
dan Ae. albopictus mendominasi di Jati Bali. Ember, tatakan dispenser, penampungan air pada kulkas,
wadah berbahan semen dan plastik, serta wadah bervolume air >1 L dan 20-100 L merupakan faktor risiko
yang memengaruhi keberadaan larva di Sindangkasih (p<0,05). Wadah berbahan plastik dan wadah
berwarna gelap merupakan faktor risiko yang memengaruhi keberadaan larva di Jati Bali (p<0,05). Adanya
perbedaan karakteristik habitat larva yang memengaruhi perilaku oviposisi nyamuk di Sindangkasih dan
Jati Bali. Oleh karena itu, penting dilakukan pemantauan dinamika populasi vektor, dan perkembangbiakan
nyamuk untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus.
Kata Kunci: Ae. aegypti, Ae. albopictus, Sindangkasih, Jati Bali, habitat larva
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PENDAHULUAN
Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan
penyakit arbovirus yang ditularkan oleh Aedes
aegypti dan Ae. albopictus. Studi Global Burden of
Disease melaporkan bahwa selama kurun waktu
2000-2013, DBD mencapai peningkatan kasus
tertinggi daripada penyakit menular lainnya
yaitu sebesar 400%.1 WHO menyatakan bahwa
demam dengue (DD) telah menjadi ancaman di
beberapa negara dan mengakibatkan 390 juta
infeksi per tahun di dunia.2 DBD pun dilaporkan
menjadi masalah kesehatan bagi masyarakat
Indonesia selama 45 tahun terakhir. Penyakit ini
telah menyebar di 433 dari 497 kabupaten/kota
di Indonesia.3 Penyakit ini diidentifikasi sebagai
penyakit masa depan, karena penyebarannya
seiring
dengan
peningkatan
urbanisasi,
kelangkaan air bersih, kemudahan transportasi
dan perubahan iklim.4
Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan
provinsi endemis DBD di Indonesia. Sejak tahun
2011 hingga 2019, kasus DBD bersifat fluktuatif.
Pada tahun 2016 terjadi lonjakan kasus
mencapai 3.433 kasus dengan Incidence Rate (IR)
132,5 per 100.000 penduduk dengan jumlah
kematian 33 atau meningkat 2 kali lipat dari
tahun 2015. IR tertinggi terjadi di 6
Kabupaten/Kota, satu diantaranya Kabupaten
Konawe Selatan, dengan IR mencapai 168,50 per
100.000 penduduk dan Case Fatality Rate (CFR)
1,7 per 100.000 penduduk.5 Tahun 2017 dan
2018 dilaporkan kasus DBD di Provinsi Sulawesi
Tenggara telah menurun secara signifikan,
namun tahun 2019 meningkat kembali dengan IR
54,7 per 100.00 penduduk dan CFR 0,5 per
100.000 penduduk. Penyebarannya terjadi di 16
Kabupaten/Kota dari 17 Kabupaten/Kota.6
Satu diantara kecamatan di Kabupaten
Konawe Selatan yang mengalami lonjakan kasus
DBD pada tahun 2016 adalah Kecamatan
Ranomeeto Barat.7 Data per April 2019 dilaporkan penderita DBD mencapai 30 kasus yang
tersebar di 5 kelurahan yaitu Abeko 5 kasus,
Jatibali 6 kasus dengan 1 kematian, Sindangkasih
16 kasus, Laikandonga 2 kasus dan Amokuni 1
kasus. Dari Tahun 2016 hingga 2019, wilayah
penyebaran DBD meluas dari 4 kelurahan
(44,4%) menjadi 8 kelurahan (88,8%) dari 9
kelurahan yang ada. 8
Dalam penyebaran penyakit, meningkatnya
suatu penyakit seiring dengan peningkatan
populasi vektor penyakit tersebut.9 Upaya untuk
memerangi DBD masih terus dikembangkan.
Vaksin DBD masih dalam pengembangan,
sehingga
penanganan
difokuskan
pada
pengendalian vektor, baik pada tahap pradewasa
maupun dewasa. Sejauh ini, masyarakat lebih
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sering menggunakan insektisida sintetik sebagai
pengendalian vektor tahap dewasa. Namun, hal
ini menjadi masalah baru dengan dilaporkannya
populasi yang resisten terhadap beberapa
insektisida di beberapa daerah seperti Banten,
DKI Jakarta, Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu dan
Kabupaten Kudus.10–13 Pengendalian vektor yang
ramah lingkungan pun telah dikembangkan
seperti pengembangan nyamuk transgenik
dengan bakteri Wolbachia, Teknik Serangga
Mandul (TSM) dan pengembangan ovitrap
modifikasi.14–16 Namun, pengendalian ini masih
dalam tahap uji coba di lapangan untuk melihat
efektivitasnya dalam pengendalian vektor.
Pemberantasan sarang nyamuk (PSN) melalui
gerakan 3M plus dan 1 rumah 1 jumantik (juru
pemantau jentik) yang telah dicanangkan
pemerintah sebagai program nasional dan telah
disosialisasikan kepada masyarakat.
Pengendalian DBD yang telah dilakukan di
Kecamatan Ranomeeto Barat adalah dengan
melakukan fogging (pengasapan) ketika terjadi
peningkatan kasus serta membentuk tim
Jumantik Desa.8 Namun, upaya ini masih belum
mampu menekan angka kejadian dan
penyebaran daerah endemis.
Pemantauan populasi vektor dalam rangka
pengendalian DBD sangat penting dilakukan.
Dari pemantauan vektor dapat diperoleh data
entomologi berupa House Index (HI), Breteau
Index (BI), Container Index (CI), dan Ovitrap Index
(OI). Data ini merupakan komponen penting dan
langkah awal dalam menentukan program
pengendalian vektor serta sebagai dasar
penentuan daerah prioritas pengendalian
vektor.17 Selain itu, data entomologi dapat
memberikan informasi gambaran kondisi
bioekologi vektor di suatu daerah dan dapat
mendeteksi titik oviposisi nyamuk sebagai titik
kritis populasi. Keterbatasan informasi ini
mengakibatkan pengendalian DBD di wilayah
menjadi kurang efektif, sehingga infeksi masih
terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis distribusi dan karakteristik serta
faktor risiko karakteristik habitat larva terhadap
keberadaan larva Aedes spp. di daerah endemis
DBD Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten
Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara.
BAHAN DAN METODE
Jenis penelitian ini adalah penelitian
observasional analitik berupa survei lapangan
dengan pendekatan cross sectional. Populasi
dalam penelitian ini adalah semua habitat larva
Aedes spp. di rumah penduduk Kelurahan
Sindangkasih dan Jati Bali. Sampel adalah semua
wadah yang berpotensi sebagai habitat larva
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Aedes spp. Teknik sampling menggunakan
metode purposive sampling.
Lokasi Penelitian
Penelitian dilaksanakan di Kelurahan
Sindangkasih dan Jati Bali Kecamatan
Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan
Provinsi Sulawesi Tenggara pada bulan Oktober
hingga Desember 2019. Pemilihan unit sampel di
Kelurahan Sindangkasih dan Jati Bali dikarenakan
kasus tertinggi dan bersifat fluktuatif.8 Jumlah
sampel yang digunakan 300 rumah per
kelurahan, sehingga total sampel 600 rumah.
Identifikasi larva dilakukan di Laboratorium
Biologi IAIN Kendari.
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Analisis Data
Kepadatan larva dan distibusi larva dianalisis
secara deskriptif. Pengukuran kepadatan larva
dilakukan dengan melihat nilai indeks larva
berupa House Index (HI), Container Index (CI) dan
Breteau Index (BI).
HI 
CI 

Jumlah rumah positif larva
100
Jumlah rumah yang diperiksa

Jumlah kontainer positif larva
100
Jumlah kontainer yang diperiksa

BI 

Jumlah kontainer positif larva
100
Jumlah rumah yang diperiksa

Karakteristik Habitat Larva
Survei larva dilakukan dengan cara
memeriksa wadah-wadah berair baik Tempat
Penampungan Air (TPA) maupun non-TPA.
Wadah TPA terdiri dari bak mandi, bak jamban,
bak penampungan, ember dan drum. Wadah
non-TPA terdiri dari tatakan dispenser,
penampungan air pada kulkas, pot bunga,
tempurung kelapa, botol, ban bekas, tempat
minum ternak, kaleng, kolam dan sampah
berbahan plastik atau stryrofom. Pemeriksaan
dilakukan di dalam dan di luar rumah.
Pemeriksaan wadah air di luar rumah dilakukan
pada pekarangan rumah dalam radius 3 meter
dari tembok luar rumah. Adapun pemeriksaan
wadah air di dalam rumah dilakukan pada semua
wadah air dengan metode single larva, yaitu
setiap wadah yang ditemukan larva, maka larva
diambil untuk diidentifikasi. Pengamatan
dilakukan setiap satu bulan selama tiga bulan
pada rumah yang sama.
Karakteristik habitat larva yang diamati
berupa letak wadah, jenis wadah, bahan wadah,
volume air, keberadaan penutup wadah, warna
wadah, paparan cahaya, pengurasan seminggu
terakhir, pemeliharaan ikan, dan penggunaan
larvasida.

Indeks larva kemudian dibandingkan dengan
Density Figure (DF) dalam skala 1 - 9 untuk
melihat tingkat kepadatan larva dalam 100
rumah yang diperiksa (Tabel 1). Hubungan
karakteristik habitat larva dengan keberadaan
larva dan jenis larva dianalisis dengan
menggunakan analisis chi square, faktor risiko
karakteristik habitat larva dianalisis dengan
menggunakan
analisis
regresi
logistik
multinomial dengan melihat nilai signifikansi dan
odds ratio (OR). Analisis statistik menggunakan
aplikasi statistik IBM SPSS versi 26.0.

Identifikasi Larva
Identifikasi larva dilakukan di bawah
mikroskop dengan menggunakan buku kunci
identifikasi larva Aedes.18 Jika ditemukan jenis
lain akan diabaikan dan tidak dimasukan dalam
perhitungan. Identifikasi dilakukan hingga
tingkat spesies. Identifikasi tingkat genus dengan
melihat perbedaan pada bagian kepala, dada dan
perut. Identifikasi tingkat spesies untuk Aedes
dengan melihat perbedaan bentuk sisir duri
(scale) pada abdomen segmen ke-8. Ae. aegypti
memiliki scale berbentuk trisula sedangkan Ae.
albopictus memiliki scale berbentuk monosula.

HI dan BI digunakan untuk menentukan
daerah prioritas pengendalian vektor, apabila HI
≥ 5% dan atau BI ≥ 20% maka daerah tersebut
dikategorikan peka terhadap DD dan terinfestasi
larva tinggi. BI juga digunakan sebagai prediktor
Kejadian Luar Biasa (KLB), jika BI ≥ 50% maka
daerah tersebut berpotensi untuk mengalami
KLB dan menjadi prioritas pengendalian.17

Tabel 1. Angka Density Figure
DF

HI

CI

BI

1
2

1–3

1–2

1–4

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 +

Ket : DF = 1 (Kepadatan rendah); DF = 2–5 (Kepadatan
sedang) dan DF = 6–9 (Kepadatan tinggi)19

HASIL
Karakteristik Lokasi Penelitian
Secara umum, kedua kelurahan terbagi
menjadi
wilayah
pemukiman,
wilayah
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persawahan dan perkebunan serta wilayah
pemerintahan dan fasilitas umum. Jarak wilayah
pemukiman
dengan
persawahan
dan
perkebunan sekitar 4 KM, sedangkan wilayah
pemerintahan
bersatu
dengan
wilayah
pemukiman. Sarana jalan raya dan listrik sangat
memadai dengan drainase yang cukup baik. Mata
pencaharian sebagian besar masyarakat berupa
petani, pedagang dan buruh bangunan. Kondisi
lingkungan di sekitar pemukiman masih terdapat
vegetasi yang rindang. Sumber air bersih
masyarakat di Sindangkasih menggunakan
sumber mata air pegunungan yang dikelola oleh
pemerintah desa, sedangkan Jati Bali
menggunakan sumur gali. Bulan Oktober hingga
Desember 2019 merupakan periode musim
kemarau di Kecamatan Ranomeeto Barat dengan
curah hujan bulanan berturut-turut, yaitu 28,5
4,9 mm dan 95,1 mm.20

Larva Aedes di Sindangkasih dan Jati Bali
dominan ditemukan pada wadah berbahan karet
(19,7% dan 7,3%). Secara statistik terdapat
hubungan antara keberadaan larva Aedes dan
bahan wadah di Sindangkasih dan di Jati Bali (p <
0,05). Berdasarkan warna bahan, larva Aedes di
Sindangkasih dan Jati Bali dominan ditemukan
pada wadah berwarna gelap (7,3% dan 4,6%).
Secara statistik tidak terdapat hubungan
keberadaan larva Aedes dan warna wadah di
Sindangkasih (p>0,05), adapun di Jati Bali
menunjukan terdapat hubungan (p<0,05).
Tabel 3.

Distribusi jenis larva Aedes di
Sindangkasih dan Jati Bali bulan
Oktober – Desember 2019
N

Ae.
agypti
(%)

Ae.
albopictus
(%)

Rumah

129

58,9

55,0

Wadah

187

50,3

46.0

Rumah

73

53,4

65,8

Wadah

80

50,0

60,0

Lokasi
Sindangkasih

Kepadatan dan Distribusi Larva
Hasil pengamatan di Sindangkasih dan Jati
Bali
menunjukan
kepadatan
larva
di
Sindangkasih lebih tinggi daripada Jati Bali
dengan nilai HI, CI, dan BI berturut-turut adalah
43, 7, 62 dan 24, 3, 27. Tingkat penularan dengue
di Sindangkasih kategori tinggi dan Jati Bali
kategori sedang (Tabel 2). Berdasarkan jumlah
rumah dan wadah yang diperiksa larva Ae.
aegypti mendominasi di Sindangkasih dan Ae.
albopictus mendominasi di Jati Bali (Tabel 3).
Tabel 2. Kepadatan Larva di Sindangkasih dan
Jati Bali bulan Oktober – Desember
2019
Lokasi

HI

CI

BI

DF

Sindangkasih

43

7

62

Tinggi

Jati Bali

24

3

27

Sedang

Karakteristik Habitat Larva Aedes
Hasil pengamatan karakteristik habitat larva
Aedes (Tabel 4) di Sindangkasih menunjukan
larva Aedes dominan ditemukan di luar rumah
(8,1%) dan di Jati Bali ditemukan di dalam rumah
(3,8%). Secara statistik tidak ada hubungan
antara letak wadah dan keberadaan larva Aedes
di Sindangkasih maupun di Jati Bali (p>0,05).
Berdasarkan jenis wadah, larva Aedes di
Sindangkasih dan Jati Bali dominan ditemukan
pada wadah TPA (7,2 % dan 3,5%) Secara
statistik terdapat hubungan antara jenis wadah
dengan keberadaan larva Aedes di Sindangkasih
dan Jati Bali (p<0,05).
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Jati Bali

Ket : Jumlah positif larva (N)

Berdasarkan paparan cahaya, larva Aedes di
Sindangkasih dominan ditemukan pada wadah
dengan paparan cahaya sebagian (8,1%) dan di
Jati Bali pada wadah dengan paparan cahaya
tidak langsung (4,0%). Secara statistik, tidak
terdapat hubungan paparan cahaya dan
keberadaan larva Aedes di Sindangkasih
(p>0,05), namun di Jati Bali menunjukan
terdapat hubungan (p<0,05). Larva Aedes yang
ditemukan di Sindangkasih dominan ditemukan
pada wadah dengan volume 1-20 L (15,6%) dan
di Jati Bali ditemukan pada wadah dengan
volume >100 L (23,2%). Secara statistik, terdapat
hubungan antara volume air dengan keberadaan
larva di Sindangkasih dan Jati Bali (p>0,05).
Pengamatan di Sindangkasih dan di Jati Bali
juga menunjukan bahwa larva Aedes dominan
ditemukan pada wadah yang tidak tertutup
(7,5% dan 3,3%). Secara statistik, terdapat
hubungan antara keberadaan penutup wadah
dan keberadaan larva Aedes di Sindangkasih
(p<0,05), namun di Jati Bali menunjukan tidak
terdapat hubungan (p>0,05).
Wadah yang tidak dilakukan pengurasan
seminggu sekali merupakan wadah yang
dominan ditemukan larva Aedes di Sindangkasih
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Tabel 4. Hubungan Karakteristik Habitat Larva terhadap Keberadaan Larva di Sindangkasih dan Jati Bali
Bulan Oktober-Desember 2019
Sindangkasih

Variabel
Letak Wadah
Luar
Dalam
Jenis Wadah
TPA
Non TPA
Bahan Wadah
Semen
Plastik
Logam
Karet
Kayu
Kaca
Warna Wadah
Terang
Gelap
Paparan Cahaya
Langsung
Sebagian
Tidak langsung
Volume Air
<1L
1-20 L
> 20-100 L
>100 L
Keberadaan Penutup
Ada
Tidak
Pengurasan
Ya
Tidak
Pelihara ikan
Ya
Tidak
Larvasida
Ya
Tidak

N

+

%

988
1650

80
107

8,1
6,5

1536
1102

111
76

668
1712
58
61
77
62

Jati Bali
P

N

+

%

p

0,070

1316
1151

36
44

2,7
3,8

0,080

7,2
6.9

0,000*

1607
860

56
24

3,5
2,8

0,000*

56
104
5
12
7
3

8,4
6,1
8,6
19,7
9,1
4,8

0,012*

621
1539
207
55
25
20

43
26
6
4
0
1

6,9
1,7
2,9
7,3
0
5,0

0,000*

988
1650

66
121

6,7
7,3

0,291

1668
799

43
37

2,6
4,6

0,000*

410
633
1595

19
51
117

4,6
8,1
7,3

0,091

421
915
1131

4
31
45

1,0
3,4
4,0

0,004*

451
449
571
199

54
70
33
30

12,0
15,6
5,8
15,1

0,000*

407
300
511
56

22
16
29
13

5,4
5,3
5,7
23,2

0,000*

365
2273

16
171

4,4
7,5

0,016*

116
2351

2
78

1,7
3,3

0,344

940
1698

10
170

1,1
10,0

0,000*

1253
1214

16
64

1,3
5,3

0,000*

72
2566

1
186

1,4
7,2

0,093

93
2374

1
79

1,1
3,3

0,186

9
2629

0
187

0
7,1

27
2440

1
80

3,7
3,2

0,591

Ket : Jumlah wadah yang diperiksa (N), positif larva (+), probabilitas (p), *signifikan pada tingkat kepercayaan 95%

dan Jati Bali (10,0% dan 5,3%). Secara statistik
terdapat hubungan antara pengurasan dan
keberadaan larva Aedes di Sindangkasih dan Jati
Bali (p<0,05).
Berdasarkan ada/tidaknya pemeliharaan
ikan dan penggunaan larvasida pada wadah
menunjukan bahwa larva Aedes dominan
ditemukan pada wadah yang tidak terdapat
pemeliharaan ikan dan tidak menggunakan
larvasida di Sindangkasih dan Jati Bali (7,2%;
7,1% dan 3,3%;3,7%). Secara statistik, tidak
terdapat hubungan antara pemeliharaan ikan
maupun penggunaan larvasida terhadap
keberadaan larva Aedes di Sindangkasih dan Jati
Bali (p>0,05).

Hasil pengamatan faktor risiko karakteristik
habitat larva terhadap keberadaan larva (Tabel
5) di Sindangkasih dan Jati Bali menunjukan
ember (OR 0,439), dispenser (OR 2,217), kulkas,
wadah berbahan semen (OR 0,100) dan wadah
berbahan plastik (OR 0,219) serta wadah dengan
volume air <1 L (OR 0,416) dan 20-100 L (OR
0,396)
secara
signifikan
memengaruhi
keberadaan larva (p<0,05) di Sindangkasih.
Pengamatan di Jati Bali menunjukan wadah
berbahan plastik (OR 0,220) dan wadah
berwarna gelap (OR 1,967) secara signifikan
memengaruhi keberadan larva (p<0,05).
Hasil pengamatan karakteristik habitat larva
terhadap jenis larva di Sindangkasih dan Jati Bali
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menunjukan terdapat perbedaan perilaku
oviposisi Ae. aegypti dan Ae. albopictus (Tabel 6).
Ae. aegypti di Sindangkasih dominan ditemukan
di dalam rumah (60,7%) dan Ae. albopictus
ditemukan di luar rumah (65,2%). Sementara itu
di Jati Bali, Ae. aegypti dominan ditemukan di luar
rumah (55,6%) dan Ae. albopictus di dalam
rumah (61,4%). Secara statistik terdapat
hubungan antara oviposisi jenis Aedes dan letak
wadah di Sindangkasih (p<0,05) sedangkan di
Jati Bali tidak terdapat hubungan (p>0,05).
Berdasarkan jenis wadah, di Sindangkasih Ae.
aegypti dominan ditemukan pada wadah TPA
(56,8%) dan Ae. albopictus dominan ditemukan
pada wadah non-TPA (56,6%). Adapun di Jati
Bali, Ae. aegypti dan Ae. albopictus dominan
ditemukan pada wadah non-TPA (58,3% dan
66,7%). Secara statistik tidak terdapat hubungan
antara oviposisi jenis Aedes dan jenis bahan di
Sindangkasih dan Jati Bali (p>0,05).
Pengamatan
di
Sindangkasih
juga
menunjukan Ae. aegypti dan Ae. albopictus
dominan ditemukan di wadah berbahan logam
(80%) dan di Jati Bali, Ae. aegypti ditemukan di
plastik (69,2%) dan Ae. albopictus di kaca
(100%).
Secara statistik tidak terdapat
hubungan antara bahan wadah dan oviposisi
jenis Aedes di Sindangkasih dan Jati Bali
(p>0,05). Berdasarkan warna wadah, Ae. aegypti
dan Ae. albopictus di Sindangkasih dominan
ditemukan pada wadah berwarna gelap ( 53,7%

daj 49,6%) dan di Jati Bali ditemukan pada
wadah berwarna terang (60,5% dan 67,4%).
Secara statistik tidak terdapat hubungan antara
warna wadah dan ovoposisi Ae. aegypti dan Ae.
albopictus di Sindangkasih maupun Jati Bali
(p>0,05).
Berdasarkan paparan cahaya, Ae. aegypti
yang ditemukan di Sindangkasih dominan
terdapat pada wadah dengan paparan cahaya
tidak langsung (54,7%) dan Ae. albopictus pada
wadah dengan paparan cahaya langsung
(78,9%). Adapun di Jati Bali, Ae. aegypti dominan
ditemukan pada wadah dengan paparan cahaya
sebagian (64,5%) dan Ae. albopictus pada wadah
dengan paparan cahaya tidak langsung (64,4%).
Secara statistik terdapat hubungan antara
paparan cahaya dan oviposisi Ae. aegypti dan Ae.
albopictus di Sindangkasih (p<0,05) namun di
Jati Bali tidak terdapat hubungan (p>0,05).
Berdasarkan volume air, Ae. aegypti di
Sindangkasih dominan ditemukan pada wadah
dengan volume >100 L (66,7%) dan Ae.
albopictus pada wadah dengan volume <1 L
(57,4%). Adapun di Jati Bali, Ae. aegypti dominan
ditemukan pada wadah bervolume 1-20 L
(81,3%) dan Ae. albopictus pada wadah
bervolume >20-100 L (69%). Secara statistik
tidak terdapat hubungan antara volume air dan
oviposisi Ae. aegypti dan Ae. albopictus di
Sindangkasih maupun Jati Bali (p>0,005).

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Logistik Multinomial pada Karakteristik Habitat Larva yang Memengaruhi
Keberadaan Larva di Sindangkasih dan Jati Bali Bulan Oktober – Desember 2019
Sindangkasih
Variabel

p

OR

0,003
0,025

Jati Bali
CI 95%

Lower

Upper

0,439

0,254

0,758

2,217

1,104

4,451

0,031

0,355

0,139

0,908

0,001

0,240

0,100

0,576

0,000

0,317

0,169

0,594

-

-

0,023

0,416

0,195

0,888

0,001

0,396

0,228

0,687

p

OR

CI 95%
Lower

Upper

Jenis wadah
Ember
Dispenser
Kulkas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,001

0,220

0,093

0,526

0,025

1,967

1,089

3,555

-

-

-

-

-

-

-

-

Bahan wadah
semen
plastik
Warna wadah
Gelap

-

-

Volume air
<1 L
20-100 L

Ket : probabilitas (p), odds ratio (OR), confidence interval (CI), batas bawah (Lower), batas atas (Upper)
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Tabel 6.
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Hubungan karakteristik habitat larva terhadap jenis larva di Sindangkasih dan Jati Bali bulan
Oktober-Desember 2019

Karakteristik
Habitat Larva
Letak Wadah
Luar
Dalam
Jenis Bahan
TPA
Non TPA
Bahan Wadah
Semen
Plastik
Logam
Karet
Kayu
Kaca
Warna Wadah
Terang
Gelap
Paparan
cahaya
Langsung
Sebagian
Tidak Langsung
Volume air
<1 liter
1 - 20 liter
>20 - 100 liter
>100 liter

N

Sindangkasih
Aedes
Aedes
aegypti
%
albopictus

p
%

N

Jati Bali
Aedes
aegypti
%

Aedes
albopictus

p
%

80
107

29
65

36,3
60,7

50
36

62,5
33,6

0,000*

36
44

20
20

55,6
45,5

21
27

58,3
61,4

0,355

111
76

63
31

56.8
40.8

43
43

38.7
56.6

0,129

56
24

26
14

46.4
58.3

28
16

50.0
66.7

0,570

56
104
5
12
7
3

32
50
4
5
3
0

57,1
48,1
80,0
41,7
42,9
0

16
55
4
6
5
0

28,6
52,9
80,0
50,0
71,4
0

0,087

43
26
6
4

18
18
2
2

41,9
69,2
33,3
50,0

21
20
4
2

48,8
76,9
66,7
50.0

0,864

1

0

0

1

100,0

66
121

29
65

43,9
53,7

26
60

39,4
49,6

1,000

43
37

26
14

60,5
37,8

29
19

67,4
51,4

19
51
117

7
23
64

36,8
45,1
54,7

15
32
39

78,9
62,7
33,3

0,006*

4
31
45

20
20

0
64,5
44,4

19
29

0
61,3
64,4

54
70
33
30

25
31
18
20

46,3
44,3
54,5
66,7

31
34
9
12

57,4
48,6
27,3
40,0

0,142

22
16
29
13

11
13
9
7

50,0
81,3
31,0
53,8

12
10
20
6

54,5
62,5
69,0
46,2

0,825

0,618

0,263

Ket : Jumlah wadah positif larva (N), *signifikan pada tingkat kepercayaan 95%

PEMBAHASAN
Kecamatan Ranomeeto Barat merupakan
salah satu kecamatan di Kabupaten Konawe
Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan
wilayah pedesaan.21 Beberapa faktor penyebab
terjadinya penyebaran daerah DBD ke wilayah
pedesaan yaitu berkaitan dengan kehadiran
vektor, tersedianya tempat perkembangbiakan
nyamuk dan kemudahan transportasi dari kota
ke desa.22–25 Sarana dan prasarana transportasi
yang baik di Sindangkasih dan Jati Bali
mendukung kemudahan mobilitas masyarakat
ke kota. Oleh karena itu, memungkinkan
terjadinya infeksi DBD di luar desa. Selain itu,
hasil pengamatan menunjukan kehadiran Ae.
aegypti dan Ae. albopictus sebagai vektor utama
DBD di Sindangkasih dan Jati Bali dengan
kepadatan larva yang berbeda di kedua desa.
Satu diantara faktor yang memengaruhi
kepadatan larva di suatu daerah adalah
tersedianya wadah air sebagai tempat
perkembangbiakan nyamuk.26 Penemuan di
Sindangkasih dan Jati Bali menunjukan bahwa
wadah TPA merupakan wadah yang dominan
ditemukan larva dibandingkan wadah non-TPA.

Hal ini menggambarkan kondisi masyarakat yang
memiliki kebiasaan menampung air bersih.
Kebiasaan ini disebabkan oleh sumber air bersih
masyarakat yang terbatas dan sangat bergantung
pada musim. Masyarakat Sindangkasih dan Jati
Bali sebagian besar menggunakan mata air
pegunungan dan sumur gali, yang mana debit air
akan berkurang pada musim kemarau.
Indeks larva (HI, BI, CI) di kedua desa
menunjukan Sindangkasih memiliki kepadatan
larva yang lebih tinggi daripada Jati Bali. Sunaryo
dan Pramestuti menyatakan bahwa indeks
kepadatan larva memiliki relevansi dengan
dinamika penularan DBD di suatu wilayah.27 Nilai
HI di kedua wilayah dalam penelitian ini
menunjukan angka di atas 5% yang
mengindikasikan Sindangkasih dan Jati Bali
merupakan wilayah berisiko tinggi mengalami
kejadian DD. Semakin tinggi nilai HI, semakin
tinggi pula risiko masyarakat untuk kontak
dengan nyamuk pembawa virus dengue.28 Nilai
BI Sindangkasih menunjukan angka di atas 50%
sedangkan Jati Bali di bawah 50%. Hal ini
menggambarkan bahwa Sindangkasih termasuk
wilayah yang berpotensi lebih tinggi terjadi KLB
daripada Jati Bali, meskipun kedua desa
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tergolong kategori wilayah dengan infeksi larva
tinggi (BI≥20%). Nilai CI secara epidemiologi
kurang bermakna, namun CI dapat digunakan
sebagai alat pembanding untuk mengevaluasi
keberhasilan program pengendalian vektor di
suatu daerah.27,29,30 Nilai CI di Sindangkasih lebih
tinggi daripada Jati Bali, hal ini menunjukan
bahwa program pengendalian vektor di Jati Bali
lebih baik daripada Sindangkasih. Keberhasilan
ini diduga karena jumantik (Juru Pemantau
Jentik) desa Jati Bali lebih aktif daripada
Sindangkasih dalam memantau secara rutin
populasi larva nyamuk di desa.
Pengamatan jenis larva menunjukan Ae.
aegypti dan Ae. albopictus ditemukan di
Sindangkasih dan Jati Bali.
Ae. aegypti
merupakan jenis nyamuk yang secara umum
dapat ditemukan di wilayah pemukiman padat
penduduk. Hal ini sejalan dengan penelitian
Siregar et al. yang menemukan Ae. aegypti
mendominasi di pemukiman Kota Medan.31
Adapun Ae. albopictus lebih banyak ditemukan di
wilayah peridomestik (suburban) pada vegetasi
sekunder dekat dengan pemukiman.16 Kondisi
pedesaan yang masih memiliki vegetasi rindang
di sekitar pemukiman, memungkinkan kehadiran
Ae. albopictus di kedua desa.
Pengamatan karakteristik habitat larva
terhadap keberadaan larva nyamuk di
Sindangkasih dan Jati Bali menunjukan terdapat
perbedaan perilaku oviposisi nyamuk di
Sindangkasih dan Jati Bali. Menurut Zen dan
Sutanto, perilaku oviposisi nyamuk pada masingmasing wilayah memiliki kesenangan akan
tempat penampungan air yang berbeda-beda.32
Pada penelitian ini ditemukan bahwa letak
wadah tidak memengaruhi perilaku oviposisi
nyamuk di Sindangkasih dan Jati Bali. Beberapa
penelitian menunjukan bahwa secara statistik
tidak terdapat hubungan signifikan antara letak
wadah dengan keberadaan larva.22,30,33–35
Akhiriyanti dan Handoko di Demak dan Riandi et
al. di Tasikmalaya menemukan jumlah kontainer
yang tersedia dan kontainer positif larva lebih
banyak ditemukan di dalam rumah dibandingkan
di luar rumah22,34 Adapun Sulistyorini et al. di
Bojongkerta Bogor, Affiandy et al. di Cirebon dan
Santoso et al. di Ogan Komering Ulu Sumatera
Selatan menemukan larva lebih banyak
ditemukan di luar rumah meskipun kontainer
yang tersedia lebih banyak terdapat di dalam
rumah.30,33,35 Islam et al. di Bangladesh
menemukan bahwa larva lebih banyak
ditemukan di luar rumah pada wadah-wadah
rumah tangga yang tidak terpakai meskipun
wadah berair banyak tersedia di dalam rumah. 36
Nyamuk betina akan mencari wadah yang berisi
air untuk meletakan telurnya, terutama
berdekatan dengan inang.37 Kondisi lapangan
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saat pengamatan di Sindangkasih dan Jati Bali
menunjukan bahwa jumlah wadah berair di
dalam rumah lebih banyak dibandingkan di luar
rumah. Walaupun jumlah wadah yang tersedia di
Jati Bali lebih banyak di luar, namun wadahwadah tersebut merupakan wadah tanpa air.
Sehingga nyamuk cenderung meletakan telurnya
pada wadah di dalam rumah yang juga lebih
dekat dengan inangnya.
Analisis hubungan jenis wadah dan bahan
wadah terhadap keberadaan larva
di
Sindangkasih dan Jati Bali menunjukan jenis
wadah dan bahan wadah memengaruhi oviposisi
nyamuk di Sindangkasih dan Jati Bali. Bak mandi,
bak jamban, bak penampungan ember dan drum
merupakan jenis wadah TPA yang paling umum
digunakan oleh masyarakat di Sindangkasih dan
Jati Bali. Menurut Sulistyorini et al., bak mandi
menjadi
tempat
yang
baik
sebagai
perkembangbiakan
nyamuk
dibandingkan
ember, karena
memiliki volume air yang
cenderung selalu ada dan menyebabkan kondisi
ruangan menjadi lembab. Selain itu, bak mandi
yang berbahan semen memiliki warna lebih
gelap dengan permukaan lebih kasar sehingga
lebih
disukai
oleh
nyamuk
karena
memudahkannya untuk meletakkan telur.30
Penggunaan ember juga telah menjadi kebiasaan
umum di kalangan rumah tangga karena lebih
ringan, praktis dan murah. Selain itu penggunaan
air dalam ember tidak membutuhkan waktu yang
lama dan memudahkan air untuk terganti.
Namun akan menjadi masalah bila air
tertampung dalam waktu lama tanpa ada
pergantian air baru yang disebabkan kondisi
tertentu seperti kemarau. Sehingga ember
menjadi
tempat
yang
baik
sebagai
perkembangbiakan
nyamuk.
Penelitian
Setiyaningsih et al. di daerah endemis dengue
Salatiga menemukan bahwa bak mandi, gentong
dan ember merupakan wadah TPA yang memiliki
persentase terbanyak positif larva.38 Berbeda
dengan penelitian Arfan et al. di daerah endemis
dan non endemis Dengeu Kota Pontianak
menemukan jenis kontainer tempayan dan drum
memiliki risiko 3,096 kali menjadi tempat
perkembangbiakan
nyamuk
dibandingkan
dengan jenis kontainer bak mandi dan ember.39
Pengamatan di Sindangkasih menunjukan ember
merupakan wadah TPA yang secara signifikan
memiliki
risiko
sebagai
tempat
perkembangbiakan larva nyamuk yaitu sebesar
0,439 kali.
Pengamatan di Sindangkasih dan Jati Bali
menunjukan selain wadah TPA, larva nyamuk
juga ditemukan pada wadah non-TPA. Dispenser
dan kulkas merupakan jenis alat rumah tangga
yang umum digunakan masyarakat di
Sindangkasih dan Jati Bali. Tatakan dispenser
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dan penampungan air pada kulkas merupakan
wadah non-TPA yang jarang mendapatkan
perhatian dan terabaikan.34 Windyaraini et al.
menemukan
tatakan
dispenser
dan
penampungan air pada kulkas yang digunakan
masyarakat di daerah endemis Dengue di
wilayah Jogja sebagian besar berpositif larva. 28
Menurut Islam et al., tatakan dispenser dan
penampungan air pada kulkas adalah wadah
rumah tangga yang sangat produktif dalam
perkembangan nyamuk menjadi dewasa.36 Pada
pengamatan di Sindangkasih menunjukan
tatakan dispenser dan penampungan kulkas
merupakan jenis wadah yang memiliki risiko
sebagai tempat perkembangbiakan larva
nyamuk. Dispenser memiliki risiko sebesar 2,217
kali. Demikian juga pada wadah berbahan semen
dan plastik merupakan wadah yang secara
signifikan berisiko sebagai tempat perindukan.
Wadah berbahan semen dan plastik di
Sindangkasih memiliki risiko sebesar 0,240 dan
0,317 kali sebagai tempat perkembangan larva
nyamuk. Adapun di Jati Bali, wadah berbahan
plastik memiliki risiko sebesar 0,220 kali.
Sehingga penggunan wadah-wadah ini sangat
perlu
diperhatikan
dalam
lingkungan
masyarakat.
Analisis statistik menunjukan warna wadah
dan paparan cahaya tidak memengaruhi
oviposisi nyamuk di Sindangkasih, sedangkan di
Jati Bali warna wadah dan paparan cahaya
memengaruhi oviposisi nyamuk. Beberapa
penelitian menunjukan bahwa warna wadah
tidak memengaruhi oviposisi nyamuk, seperti
penelitian Sulistyorini et al. di Bogor, Affiandy et
al. di Cirebon, Suryaningtyas et al. di Palembang,
Arfan et al. di Kota Pontianak, dan Nadifah et al.
di Sleman.30,33,39–41 Namun, Marina dan
Hermawati
menemukan
warna
wadah
memengaruhi oviposisi nyamuk di daerah kasus
dengeu terendah dan tertinggi Kota Bekasi. 42
Pada dasarnya nyamuk bersifat photohobia dan
menyukai lingkungan lembab dan gelap.43 Selain
itu fase telur merupakan fase yang tidak
memerlukan dispersi cahaya yang aktif, sehingga
membutuhkan lingkungan yang memiliki refleksi
cahaya rendah.42 Pengamatan di Jati Bali
menunjukan wadah berwarna gelap memiliki
risiko sebagai tempat perkembangbiakan larva
nyamuk. Wadah berwarna gelap memiliki risiko
sebesar 1,967 kali dari wadah berwarna terang.
Volume air merupakan karakteristik habitat
larva yang memengaruhi keberadaan larva di
Sindangkasih dan Jati Bali. Larva nyamuk di
Sindangkasih dominan ditemukan pada wadah
bervolume 1-20 L, sedangkan di Jati Bali pada
wadah bervolume >20-100 L. Namun demikian,
pengamatan di Sindangkasih menunjukan wadah
dengan volume air <1 L dan 20-100 L secara
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signifikan memengaruhi keberadaan larva dan
memiliki risiko sebesar 0,416 dan 0,396 kali
sebagai tempat perkembangan larva. Tidak ada
proporsi yang bermakna antara volume air
dengan adanya larva.34 Wadah TPA berukuran
besar dan banyak air umumnya dominan
ditemukan larva dibandingkan dengan wadah
berukuran kecil. Wadah dengan volume air yang
selalu ada, serta frekuensi pengurasan yang lama
dapat menjadi habitat yang ideal bagi larva
nyamuk.40 Namun wadah berukuran kecil
dengan air yang sedikit tidak menutup
kemungkinan
menjadi
tempat
perkembangbiakan larva nyamuk. Penelitian
Riandi et al. di Kota Tasikmalaya dan Islam et al.
di Bangladesh menemukan tatakan dispenser
dan penampungan air pada kulkas dengan
volume <1 L merupakan wadah yang banyak
ditemukan larva nyamuk.34,36
Penelitian ini juga menemukan bahwa
sebagian besar masyarakat di Sindangkasih dan
Jati Bali belum melakukan tindakan pencegahan
dan pemberantasan sarang nyamuk (PSN). Hal
ini dapat dilihat dari larva ditemukan pada
wadah yang sebagian besar terdiri dari wadah
yang tidak memiliki penutup, tidak dikuras, tidak
ada pemeliharaan ikan dan tidak menggunakan
larvasida. Rumah tangga yang tidak rutin
membersihkan tempat penampungan air
seminggu sekali cenderung menjadi tempat
perkembangbiakan nyamuk.44
Pemilihan habitat berkembang biak nyamuk
bergantung juga pada kandungan bahan organik
yang terdapat dalam wadah.45 Aedes merupakan
jenis nyamuk dengan tipe container breeding dan
memilih air jernih/bersih sebagai tempat
perkembangbiakannya.46 Ae. aegypti bersifat
antropophilik, endophagi dan endophilik,
sehingga lebih sering ditemukan di dalam rumah.
Namun Ae. aegypti kadang bergerak antara ruang
indoor dan outdoor. Ae. albopictus bersifat
zoophilik namun memiliki kecenderungan
antropophilik, eksophagi dan eksophilik sehingga
lebih sering ditemukan di luar rumah pada
vegetasi sekunder dekat dengan pemukiman.16,47
Gunathilaka et al. menyatakan bahwa tidak
ada perbedaan pemilihan oviposisi antara Ae.
aegypti dan Ae. albopictus.48 Penelitian Kroth et
al. di Brasil mengenai pemilihan oviposisi Ae.
aegypti di luar dan di dalam ruangan
menunjukan bahwa Ae. aegypti lebih memilih
oviposisi pada wadah yang diletakan di luar. 49
Selanjutnya penelitian Haziqah-Rashid et al.
mengenai
surveilans
vektor
dengan
menggunakan ovitrap yang diletakan di luar dan
di dalam ruangan di beberapa wilayah Indonesia
menunjukan ada perbedaan pemilihan oviposisi
Ae. aegypti dan Ae. albopictus di masing-masing
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wilayah. Dari 13 wilayah yang diteliti terdapat 10
wilayah yang menunjukan tidak ada perbedaan
signifikan populasi Ae. aegypti dan Ae. albopictus
di luar dan di dalam ruangan. Namun 3 wilayah
lainnya menunjukan perbedaan signifikan antara
keduanya di luar dan di dalam ruangan.50 Ukuran
wadah, kandungan nutrisi pada air, kekeruhan,
kadar oksigen terlarut, warna wadah, kehadiran
larva lain memberikan pengaruh terhadap
pemilihan Ae. aegypti dan Ae. albopictus.48,49,51
Cahyati dan Siyam dalam penelitiannya
mengenai perbedaan oviposisi Ae. aegypti di
berbagai jenis bahan wadah menemukan bahwa
Ae. aegypti lebih menyukai wadah TPA berbahan
plastik dan kaleng untuk meletakan telurnya
dibandingkan wadah berbahan tanah.52 Dom et
al. menemukan Ae. albopictus lebih mungkin
ditemukan dalam wadah alami atau buatan di
luar rumah yang mengandung banyak puing
organik.53 Madzlan et al. menegaskan bahwa Ae.
aegypti lebih menyukai air dengan kekeruhan
yang rendah dibandingkan dengan Ae. albopictus.
Kekeruhan air menunjukan level bahan organik
yang terdapat dalam wadah.45
KESIMPULAN
Indeks larva menunjukan kepadatan larva di
Sindangkasih lebih tinggi daripada Jati Bali. Ae.
aegypti mendominasi di Sindangkasih dan Ae.
albopictus mendominasi di Jati Bali. Hasil analisis
hubungan karakteristik habitat larva terhadap
keberadaan larva menunjukan jenis wadah,
bahan wadah, volume dan pengurasan
memengaruhi keberadaan larva di Sindangkasih
dan Jati Bali. Ember, tatakan dispenser,
penampungan air pada kulkas, wadah berbahan
semen dan plastik, wadah berwarna gelap serta
wadah bervolume air <1 L dan 20-100 L
merupakan wadah-wadah yang memiliki risiko
sebagai tempat perkembangbiakan nyamuk.
Sebagian besar masyarakat di Sindangkasih dan
Jati Bali belum melakukan pengendalian dan
pemberantasan sarang nyamuk.
Untuk itu perlu adanya intervensi dari tenaga
kesehatan dan pemerintah setempat dalam
pengendalian dan pemberantasan sarang
nyamuk dalam rangka menghentikan penularan
dengue di masyarakat. Intervensi tenaga
kesehatan dapat berupa kegiatan promosi
kesehatan
tentang
program
PSN
(pemberantasan sarang nyamuk) dengan cara
menutup wadah dan menguras air secara
berkala. Sedangkan intervensi dari pemerintah
desa dengan memfasilitasi penyediaan sarana air
bersih secara kesinambungan, sehingga dapat
mengurangi kebiasaan menampung air bersih
terutama pada musim kemarau. Penemuan
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mengenai perbedaan karakteristik habitat larva
terhadap keberadaan larva dan oviposisi nyamuk
di Sindangkasih dan Jati Bali, mendorong untuk
dilakukannya identifikasi dan pemantauan
habitat larva sebagai titik kritis populasi nyamuk
secara rutin, demi mendeteksi dan mencegah
lonjakan populasi nyamuk yang berakibat
terjadinya KLB.
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