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ABSTRAK

PENGARUH DUA JENIS ATRAKTAN PADA OVITRAP NYAMUK
DI TIGA LOKASI LABORATORIUM LAPANG TERPADU

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

Oleh
Putri Rahayu Ningsih

Nyamuk merupakan vektor yang dapat menularkan penyakit antara lain Demam
Berdarah Dengue (DBD), Filariasis (kaki gajah), Malaria, Encephalitis dan
Chikungunya. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian pengendalian nyamuk
yang ramah lingkungan dan tidak berbahaya bagi makhluk hidup lainnya, yaitu
ovitrap. Ovitrap merupakan alat perangkap telur nyamuk. Untuk menarik nyamuk
meletakkan telur pada ovitrap diperlukan adanya atraktan. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui pengaruh dua jenis atraktan sebagai media ovitrap
nyamuk pada tiga lokasi berbeda. Penelitian ini telah dilaksanakan pada Maret-
April 2016 di Laboratorium Lapang Terpadu Fakultas Pertanian Universitas
Lampung dan Laboratorium Zoologi FMIPA Universitas Lampung. Penelitian ini
menggunakan rancangan faktorial 3 x 3 dengan lima kali pengulangan. Dua jenis
atraktan yang digunakan yaitu fermentasi gula putih atau beras 250 gram banding
5 gram ragi tape dan kontrol dengan diisi air saja. Pemasangan ovitrap dilakukan
secara purposive sampling. Parameter yang diamati yaitu jumlah telur dan jenis
nyamuk pada ovitrap setiap hari selama sepuluh hari. Data dianalisis dengan uji
Anara univariate apabila nilai berbeda nyata maka dilanjutkan dengan uji BNT
pada taraf signifikan 5% kemudian dihitung nilai indeks ovitrap (IO) dari masing-
masing lokasi. Hasil identifikasi telur nyamuk yang ditemukan di tiga lokasi
hanya satu jenis yaitu Aedes. Hasil uji lanjut BNT menunjukkan bahwa jumlah
telur nyamuk yang ditemukan paling banyak pada ovitrap kontrol sedangkan
ovitrap dengan atraktan fermentasi gula putih lebih menarik nyamuk betina
dibandingkan fermentasi beras terhadap jumlah telur nyamuk yang terperangkap
di dalam ovitrap. Nilai IO di lokasi kebun karet paling tinggi (0,53%)
dibandingkan lokasi sekitar kolam (0,12%) dan sekitar gedung (0%).

Kata kunci : nyamuk, ovitrap, atraktan, Aedes, indeks ovitrap (IO).
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nyamuk merupakan serangga yang berperan sebagai vektor penyakit.

Penyakit yang ditularkan nyamuk sangat merugikan bagi masyarakat

perkotaan maupun pedesaan.  Beberapa penyakit yang disebabkan oleh

nyamuk yaitu Demam Berdarah Dengue (DBD), Filariasis (kaki gajah),

Malaria, Chikungunya dan Encephalitis. Dari tahun ke tahun ini kasus

penyakit yang ditularkan oleh nyamuk selalu meningkat dan banyak

menyebabkan kematian (Suharyo dan Cahyati, 2006). Kasus DBD di Bandar

Lampung dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kasus DBD di Bandar Lampung tahun 2011-2015

No Tahun Kasus DBD

1 2011 413

2 2012 1608

3 2013 576

4 2014 343

5 2015 335*

Keterangan: *sampai bulan Mei 2015
Sumber: Dinas Kesehatan Lampung, 2015
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Dinas Kesehatan Lampung (2015), menetapkan kota Bandar Lampung

sebagai daerah endemis DBD karena kasus DBD setiap tahun terjadi di

Bandar Lampung (Tabel 1).

Dalam upaya menanggulangi gangguan nyamuk masyarakat masih

bergantung pada insektisida sintetik untuk mengendalikan nyamuk (WHO,

2005). Biaya penggunaan insektisida ini sangat mahal dan hanya memberi

efek jangka pendek untuk mematikan nyamuk dewasa saja. Selain itu dapat

menyebabkan resistensi pada nyamuk (Baskoro dan Nalim, 2007).

Di beberapa Provinsi Indonesia telah dilakukan program pengendalian

nyamuk dengan pengasapan (fogging) tetapi belum berhasil karena hanya

membunuh nyamuk dewasa.  Untuk melakukan program ini membutuhkan

dana sekitar 5 milyar per tahun (Baskoro dan Nalim, 2007).

Untuk mengurangi dampak negatif yang merugikan masyarakat akibat

penggunaan insektisida perlu adanya pemikiran dan upaya untuk mereduksi

jumlah nyamuk serta menggalang partisipasi sektor non kesehatan (WHO,

2005).

Dinas Kesehatan telah menganjurkan kepada masyarakat agar melakukan

program pemberantasan sarang nyamuk (PSN) yaitu dengan melakukan 3M

(menutup, menguras bak air bersih, dan mengubur barang-barang bekas yang

tidak terpakai) untuk mengurangi penggunaan insektisida.  Namun program

ini belum terlaksana secara optimal karena kurangnya partisipasi masyarakat

(Soeroso dan Umar, 2002).
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Salah satu metode yang dapat menurunkan populasi nyamuk tanpa

penggunaan insektisida yaitu dengan menggunakan perangkap telur nyamuk

(ovitrap).  Metode ini pertama kali dikembangkan oleh Fay dan Eliason tahun

1966 kemudian digunakan oleh Central for Diseases Control and Prevention

(CDC) dalam surveilens Aedes aegypti (Polson et. al., 2002).

Ovitrap standar menggunakan gelas plastik (350 ml) dengan tinggi 91 mm

dan diameter 75 mm dicat hitam bagian luarnya agar menjadi gelap kemudian

diisi dengan air sebanyak tiga per empat bagian dan diberi lapisan kertas,

bilah kayu atau bambu untuk tempat bertelur nyamuk betina agar telur

nyamuk tidak tenggelam ke dalam air sehingga telur dapat berada di

permukaan air (WHO, 2005).

Penggunaan ovitrap dengan menambahkan atraktan untuk menarik nyamuk

betina agar meletakkan telur di dalam ovitrap dapat meningkatkan jumlah

telur yang terperangkap.  Hasil penelitian Polson et. al. (2002), menggunakan

atraktan rendaman air jerami 10% membuktikan bahwa telur yang

terperangkap meningkat delapan kali lipat dibandingkan dengan ovitrap yang

standar.

Penggunaan jenis atraktan yang efektif dapat menentukan kinerja ovitrap

nyamuk secara maksimal. Pada penelitian ini akan dicobakan dua jenis

atraktan penghasil CO2 yaitu fermentasi gula putih dan fermentasi beras yang

belum pernah digunakan sebagai atraktan pada ovitrap.
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Penelitian ini akan dilakukan di Laboratorium Lapang Terpadu Fakultas

Pertanian Universitas Lampung untuk mengetahui perbandingan populasi

nyamuk yang berada di tiga lokasi yaitu sekitar gedung, kebun karet, dan

sekitar kolam. Di lokasi tersebut belum pernah dilakukan penelitian ini

sebelumnya karena merupakan lokasi Laboratorium Lapang yang baru di

buka tahun 2012.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dua jenis

atraktan pada perangkap telur (ovitrap) nyamuk di tiga lokasi Laboratorium

Lapang Terpadu Fakultas Pertanian Universitas Lampung.

C. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi tentang metode dan

cara pengendalian nyamuk yang lebih ramah lingkungan serta dapat

direkomendasikan kepada masyarakat.

D. Kerangka Pemikiran

Nyamuk betina merupakan vektor penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD),

Filariasis (kaki gajah), Malaria, Encephalitis dan Chikungunya.  Nyamuk

betina akan meletakkan telurnya pada permukaan air untuk melangsungkan

siklus hidupnya.  Kebanyakan nyamuk meletakkan telurnya di tempat-tempat
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yang berpotensi untuk menampung air seperti pot bunga, botol bekas, kaleng

bekas, lubang pohon, dan lain-lain.

Upaya untuk pengendalian populasi nyamuk telah dilakukan dengan berbagai

macam cara, baik secara kimiawi maupun hayati untuk memutus rantai

penularan penyakit.  Pengendalian secara kimiawi berdampak bagi makhluk

hidup lain karena insektisida mengandung bahan kimia yang termasuk racun

berbahaya. Oleh karena itu diperlukan penelitian pengendalian nyamuk yang

ramah lingkungan dan tidak berbahaya bagi makhluk hidup lainnya.

Pemanfaatan botol bekas sebagai ovitrap nyamuk dapat digunakan untuk

mengurangi populasi nyamuk agar tidak menimbulkan penyakit.

Untuk membuat nyamuk betina tertarik meletakkan telur pada ovitrap maka

perlu adanya atraktan.  Atraktan merupakan aroma atau bau zat yang dapat

membuat nyamuk betina menjadi tertarik untuk mendatanginya.  Atraktan

yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu fermentasi gula putih

dan fermentasi beras.  Fungsi atraktan dengan ditambah ragi tape agar dapat

menghasilkan senyawa CO2 pada gula putih dan beras karena nyamuk

memiliki respon penciuman saraf yang sangat tajam untuk CO2.

Pembuatan ovitrap pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan gelas

plastik 240 ml kemudian diisi dengan air sebagai kontrol dan dua jenis

atraktan. Pemasangan ovitrap secara purposive sampling yaitu diletakkan di

ujung dan tengah pada setiap lokasi.  Parameter yang diamati adalah jumlah

dan jenis telur nyamuk yang terperangkap di dalam ovitrap.
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Dengan digunakannya dua jenis atraktan yang berbeda pada ovitrap maka

dapat diketahui atraktan yang paling efektif dalam memperangkap telur

nyamuk tertentu sehingga dapat digunakan untuk mengendalikan populasi

nyamuk.

E. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Fermentasi gula putih sebagai atraktan lebih menarik nyamuk betina untuk

meletakkan telur dibandingan fermentasi beras.

2. Lokasi kebun karet merupakan tempat perindukan nyamuk yang baik

dibandingkan lokasi sekitar kolam dan sekitar gedung.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Bioekologi Nyamuk

Nyamuk adalah serangga yang menularkan penyakit.  Terdapat lebih dari

2.500 jenis nyamuk di dunia yang termasuk ke dalam dua subfamili yaitu

Anophelinae dengan tiga jenis dan Culicinae dengan 109 jenis. Jenis nyamuk

yang banyak berperan sebagai vektor utama penyakit dari subfamili

Anophelinae adalah Anopheles spp. Sedangkan dari Culicinae yaitu Culex

spp., Mansonia spp., dan Aedes spp. (Harbach, 2008).

Genangan air merupakan tempat perindukan nyamuk karena nyamuk betina

membutuhkan air untuk meletakkan telurnya (Sunaryo, 2011). Tempat

perindukan nyamuk biasanya di lubang pohon, genangan air bersih, air kotor,

air payau, dan benda-benda yang berpotensi menjadi tempat genangan air dan

mengandung nutrisi yang cukup untuk telurnya hingga dewasa

(Rattanarithikul dan Harrison, 2005).

Telur nyamuk biasanya diletakkan di permukaan air satu persatu atau

berkelompok.  Setiap jenis nyamuk memiliki cara meletakkan telur yang

berbeda.  Pada Culex diletakkan secara berkelompok (raft).  Dalam satu

kelompok biasanya terdapat puluhan hingga ratusan telur nyamuk.  Nyamuk
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Anopheles dan Aedes meletakkan telurnya secara satu per satu pada

permukaan air (Gambar 1).  Telur-telur ini akan menetas dua hingga tiga hari

setelah diletakkan (Sembel, 2009).

Gambar 1. Perbedaan stadium perkembangan nyamuk Anopheles,
Aedes dan Culex

Sumber: Irianto, (2013)

Telur Aedes memiliki ukuran panjang ± 0,6 mm dan bentuk telur ovoid

meruncing. Pada dinding telur bergaris-garis berbentuk menyerupai

gambaran kain kasa.  Nyamuk betina dapat menghasilkan sekitar 100 butir

telur.  Saat telur pertama dikeluarkan berwarna putih dan lunak setelah 15

menit telur menjadi abu-abu kemudian telur tersebut menjadi hitam dan
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keras setelah 40 menit (Service, 1996).  Nyamuk betina meletakkan telurnya

dekat dengan permukaan air pada tempat perindukannya (Lubis, 1998).

Telur Anopheles berbentuk seperti perahu yang bagian bawahnya konveks

dan bagian atasnya konkaf.  Nyamuk betina meletakkan telur secara satu

persatu di atas permukaan air (Safar, 2010).

Culex biasanya bertelur di permukaan air secara berkelompok.  Pada waktu

nyamuk betina mengeluarkan telur pertama, telur berwarna putih.  Setelah

beberapa menit telur berubah warna menjadi abu-abu dan setelah ± 30 menit

telur berwarna hitam (Borror et. al., 1992).

Perilaku nyamuk sangat berbeda pada saat terbang dan menghisap darah

tergantung dengan jenis nyamuk. Ada nyamuk yang terbang dan menghisap

darah pada saat siang hari yaitu jenis nyamuk Aedes sp. sedangkan pada

malam hari yaitu jenis nyamuk Anopheles sp. dan Culex sp. (Sembel, 2009).

B. Penyakit yang Ditularkan Nyamuk

Nyamuk membawa berbagai macam penyakit yang dapat ditularkan dari orang

satu ke orang lain melalui gigitan nyamuk.  Beberapa penyakit yang

ditularkankan oleh nyamuk adalah sebagai berikut:

1. Demam Berdarah Dengue (DBD)

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit menular

yang disebabkan virus yang ditularkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti.

Demam Berdarah Dengue (DBD) disebut juga dengan Dengue
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Haemorrahagic Fever (DHF). Penyakit DBD ini disebabkan oleh virus

dengue dengan manifestasi klinis demam, nyeri otot dan atau nyeri sendi

yang disertai lekopenia, ruam, limfadenopati, trombositopenia dan

diathesis hemoragik. Pada DBD terjadi perembesan plasma yang ditandai

oleh hemokonsentrasi (peningkatan hematokrit) atau penumpukan cairan

di rongga tubuh. Sindrom renjatan dengue (dengue shock syndrome)

adalah demam berdarah dengue yang ditandai oleh renjatan atau syok

(Suhendro dkk, 2006).

2. Penyakit Chikungunya

Istilah chikungunya berasal dari bahasa Shawill yang menunjukkan gejala

postur tubuh yang melengkung karena mengalami nyeri sendi hebat

(arthralgia) (Judarwanto, 2007).  Chikungunya adalah penyakit menular

yang disebabkan oleh virus genus Alphavirus famili Togaviridae (Gubler,

1997).  Gejala yang ditimbulkan yaitu demam mendadak, nyeri pada

persendian terutama bagian lutut, pergelangan, jari kaki dan tangan serta

tulang belakang yang disertai ruam (bintik-bintik merah pada kulit).

Penyakit ini ditularkan pada manusia melalui gigitan nyamuk Aedes dari

orang satu ke orang lain (Diallo et. al., 1999).

3. Penyakit Kaki Gajah (Filariasis)

Kaki gajah (filariasis) adalah penyakit menular yang disebabkan cacing

filaria yang ditularkan oleh beberapa jenis nyamuk.  Nyamuk yang

membawa penyakit ini yaitu Mansonia, Anopheles, Culex, Armigeres.

Cacing filaria ini hidup di saluran dan kelenjar getah bening.  Gejala yang
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ditimbulkan penyakit ini berupa demam berulang, peradangan pada

saluran dan kelenjar getah bening.  Pada stadium lanjut dapat

menimbulkan pembesaran atau pembengkakan pada kaki, lengan, payu

dara dan alat kelamin (Chin, 2006).

4. Penyakit Malaria

Malaria merupakan penyakit yang menular dan mematikan.  Penyakit ini

termasuk penyakit infeksi parasit.  Malaria disebabkan oleh protozoa

parasit yaitu jenis Plasmodium dan ditularkan oleh nyamuk Anopheles

(Mashoedi, 2012). Secara umum malaria memiliki empat jenis yaitu

tropika, tertian, ovale, dan quartana.  Setiap tahun di dunia terdapat satu

juta orang yang meninggal karena terkena penyakit malaria (Arsin, 2012).

5. Penyakit Encephalitis

Encephalitis merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang

menyerang susunan syaraf sehingga menyebabkan keterbelakangan metal,

perubahan kepribadian, gangguan motorik dan verbal. Encephalitis

ditularkan oleh nyamuk Culex sp. Penyakit ini disebut juga dengan

Japenese Encephalitis (JE).  Pada tahun 1924 penyakit ini pertama kali

ditemukan di Jepang dan menyerang lebih dari 6.000 orang dengan tingkat

kematian mencapai 60% (Zheng et. al., 2012).

C. Perangkap Telur (Ovitrap)

Ovitrap merupakan perangkap telur nyamuk yang dikembangkan sejak tahun

1966.  Salah satu metode  yang digunakan untuk mengendalikan nyamuk
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selain dengan menggunakan insektisida  yaitu dengan menggunakan ovitrap.

Perangkap ini bersifat lebih alamiah dan ramah lingkungan sehingga aman

digunakan (Polson et. al., 2002).  Menurut Sithiprasasna et. al. (2003), ovitrap

dapat dimodifikasi menjadi perangkap jentik-auto menggunakan kassa nylon

pada permukaan air.

Hasil penelitian Sayono (2008), terhadap nyamuk Aedes aegypti yang

terperangkap di dalam lethal ovitrap (LO) dengan 3 jenis atraktan yang

berbeda. Aedes aegypti yang terperangkap atraktan air rendaman udang windu

lebih banyak dibandingkan air rendaman jerami dan air hujan.

Menurut Cruz et. al. (2008), di beberapa Negara telah dipasang ovitrap untuk

menanggulangi adanya vektor Aedes aegypti yang menyebabkan Demam

Berdarah Dengue (DBD) seperti Kota Manila dilakukan pemasangan ovitrap

pada lima rumah sakit dan ditemukan telur Aedes aegypti 48,5 % yang

menunjukkan sebagai vektor DBD.

Di Negara Srilanka telah dilakukan pemasangan ovitrap pada dua tempat yang

berbeda yaitu di dalam ruangan (indoor) dan di luar ruangan (outdoor).  Hasil

yang didapat telur nyamuk yang terperangkap di dalam ovitrap indoor lebih

banyak yaitu 2.528 butir telur Aedes aegypti dan 2.002 butir telur Aedes

albopictus sedangkan pada ovitrap outdoor ditemukan 3.075 butir telur Aedes

aegypti dan 2.665 butir telur Aedes albopictus (Surendran et. al., 2007).
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D. Jenis-jenis Atraktan

Atraktan adalah suatu zat yang mempunyai daya tarik bagi serangga

(nyamuk) baik secara kimiawi maupun fisik (visual).  Atraktan dari bahan

kimia didapat dari hasil metabolisme makhluk hidup termasuk manusia dan

zat atau senyawa bahan-bahan organik seperti senyawa ammonia, CO2, asam

lemak dan asam laktat (Sayono, 2008).

CO2 dan asam laktat merupakan senyawa yang sangat baik untuk menarik

nyamuk Aedes aegypti karena dapat mempengaruhi saraf penciuman nyamuk.

Sedangkan secara fisika dapat berupa getaran suara, warna, tempat maupun

cahaya.  Atraktan juga dapat digunakan untuk mempengaruhi perilaku,

memonitor dan menurunkan populasi nyamuk tanpa menyebabkan cedera

bagi binatang lain dan manusia. Atraktan ini juga aman karena tidak

meninggalkan residu pada makanan atau bahan pangan (Sayono, 2008).

Selain zat atraktan dengan rendaman jerami terdapat jenis atraktan yang

sangat berpengaruh terhadap tingginya telur nyamuk yang terperangkap yaitu

menggunakan fermentasi gula.  Fermentasi gula dapat mengasilkan beberapa

senyawa kimia yaitu etanol, asam laktat dan hidrogen. Dengan menggunakan

fermentasi ini juga dapat menghasilkan senyawa kimia lain seperti asam

biturat dan aseton (Djien, 1972).

Seorang Ahli kimia Jerman bernama Eduard Buchner tahun 1907, telah

berhasil dalam uji coba fermentasi mengungkapkan bahwa proses terjadinya

fermentasi disebabkan karena adanya sekresi enzim zymase dari ragi. Ragi
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biasa digunakan dalam pembuatan etanol dalam bir, anggur dan minuman

alkohol lainnya sedangkan gula adalah bahan yang umum untuk digunakan

dalam proses fermentasi (Djien, 1972).

Fermentasi gula dapat menghasilkan CO2 dan bioetanol sehingga diharapkan

senyawa tersebut dapat menarik nyamuk betina untuk meletakkan telur di

ovitrap (Endang dan Nusa, 2011).



III. METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu

Penelitian ini telah dilakukan di Laboratorium Lapang Terpadu Fakultas

Pertanian Universitas Lampung dan Laboratorium Zoologi, Jurusan Biologi,

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung dari

bulan Maret-April 2016.

B. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah gelas plastik bekas 240 ml

yang digunakan sebagai ovitrap nyamuk, plastik hitam sebagai pembungkus

gelas plastik agar menjadi gelap, karet, label, kertas saring untuk tempat

nyamuk betina hinggap dan meletakkan telur (oviposisi) agar tidak tenggelam

di air, neraca untuk menimbang gula putih, beras dan ragi tape, botol bekas

1.500 ml untuk tempat fermentasi gula putih dan beras, gelas ukur plastik,

sendok, kertas, buku, pena, mikroskop stereo, mikrometer untuk mengukur

panjang telur nyamuk, counter untuk menghitung telur nyamuk dan untuk

identifikasi telur nyamuk menggunakan referensi menurut Irianto (2013).

Bahan yang digunakan yaitu air, gula putih, beras, ragi tape.
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C. Rancangan Percobaan

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan rancangan faktorial 3 x 3

dengan lima kali pengulangan, sebagai perlakuan digunakan dua jenis atraktan

dan kontrol pada tiga lokasi yang berbeda. Ovitrap yang digunakan sebanyak

45 gelas plastik dengan diisi dua jenis atraktan yaitu fermentasi gula putih,

fermentasi beras dan setiap pengulangan diberi ovitrap yang diisi air saja

sebagai kontrol.  Pemasangan ovitrap diletakkan di tiga lokasi yaitu lokasi

sekitar gedung, kebun karet dan sekitar kolam.  Setiap lokasi tersebut

diletakkan tiga ovitrap yang berisi dua jenis atraktan dan kontrol.  Pengamatan

ovitrap dilakukan setiap pagi pukul 09.00 WIB selama sepuluh hari dengan

lima pengulangan setiap lokasi.

D. Parameter

Parameter yang diamati dalam penelitian ini yaitu jumlah dan jenis telur

nyamuk yang terperangkap pada ovitrap nyamuk.

E. Cara Kerja

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan beberapa tahap yaitu, pembuatan ovitrap

nyamuk, pemasangan ovitrap nyamuk, pengamatan ovitrap nyamuk,

identifikasi telur nyamuk dan analisis data.
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1. Pembuatan Ovitrap Nyamuk

Pembuatan ovitrap nyamuk dengan menggunakan gelas plastik bekas

berukuran 240 ml. Agar gelas plastik menjadi gelap maka dibungkus

dengan plastik hitam (Gambar 2). Sebagai perlakuan digunakan kontrol

yang diisi dengan air saja dan dua jenis atraktan yaitu fermentasi gula

putih dan fermentasi beras dengan masing-masing perbandingan

konsentrasi 250 : 5 yaitu 250 gram untuk gula putih atau beras sedangkan

5 gram untuk ragi tape dan ditambah air dengan volume 500 ml di botol

bekas 1.500 ml. Kemudian didiamkan selama dua jam untuk proses

fermentasi. Setelah ovitrap diisi dengan dua jenis atraktan dan kontrol

masing-masing 100 ml pada setiap ovitrap nyamuk diberi kertas saring

untuk tempat nyamuk betina hinggap dan meletakkan telur (oviposisi) agar

nyamuk betina tidak tenggelam di dalam air.

Gambar 2. Ovitrap nyamuk
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2. Pemasangan Ovitrap Nyamuk

Pemasangan ovitrap nyamuk menggunakan purposive sampling yaitu

meletakkan ovitrap pada tiga lokasi di Laboratorium Lapang Terpadu

Fakultas Pertanian Universitas Lampung.  Pada setiap lokasi diletakkan

tiga jenis ovitrap dengan lima kali ulangan (Gambar 3).

3. Pengamatan Ovitrap Nyamuk

Telur nyamuk dikoleksi setiap hari pukul 09.00 WIB selama sepuluh hari

dengan menyaring air pada ovitrap menggunakan kertas saring.

Kemudian dibawa ke Laboratorium Zoologi Jurusan Biologi Universitas

Lampung untuk diidentifikasi telur nyamuk, dihitung, dan diukur panjang

telur nyamuk (n = 10) yang terperangkap.

4. Identifikasi Telur Nyamuk

Untuk mengetahui jenis telur nyamuk yang diperoleh dari ovitrap

dilakukan identifikasi dengan menggunakan mikroskop stereo dan

Gambar 3. Pemasangan ovitrap pada lokasi kebun karet (a)
Pemasangan ovitrap pada lokasi sekitar kolam dan sekitar
gedung (b)

ba
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merujuk Irianto (2013) kemudian difoto dengan kamera dslr SX500 IS

untuk didokumentasikan.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh pada penelitian ini ditransformasi dengan

transformasi akar ( + 0,5) karena banyak data yang 0 (nol) sehingga

perlu dihomogenkan kemudian dianalisis dengan menggunakan uji Anara

univarate bila terjadi perbedaan antar perlakuan maka diuji lanjut dengan

BNT pada taraf signifikan 5%.  Selain itu juga ditentukan indeks ovitrap

(IO) pada masing-masing lokasi dengan rumus berikut:

IO = x 100%

Menurut FEHD (2006), kriteria indeks ovitrap seperti pada Tabel 2:

Tabel 2. Kriteria indeks ovitrap (IO)

Indeks ovitrap Skor Kriteria
Level 1 : IO < 5% 1 Sangat rendah
Level 2 : 5% ≤ IO < 20% 2 Rendah
Level 3 : 20% ≤ IO < 40% 3 Sedang
Level 4 : IO ≥ 40% 4 Tinggi

Bagan alir penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.
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Gambar 4. Bagan alir penelitian

Lokasi penelitian
1. Kebun karet
2. Sekitar kolam
3. Sekitar gedung

Rancangan penelitian faktorial 3 x 3 :
 Dua jenis atraktan yaitu fermentasi gula putih,

fermentasi beras dan kontrol (air saja)
 Tiga lokasi yaitu kebun karet, sekitar kolam dan

sekitar gedung
 Ulangan lima kali
 Peletakkan ovitrap secara purposive sampling

Pelaksanaan penelitian
 Identifikasi telur nyamuk menggunakan mikroskop stereo

dan referensi Irianto (2013) kemudian menghitung telur
nyamuk setiap hari selama 10 hari

 Mengukur panjang telur nyamuk (n = 10) di Laboratorium
Zoologi Jurusan Biologi FMIPA Universitas Lampung

Analisis data :
 Transformasi akar ( + 0,5)
 Uji Anara univariate jika terjadi perbedaan nyata maka akan

diuji lanjut dengan BNT
 Menghitung nilai indeks ovitrap (IO) pada setiap lokasi

Pengaruh dua jenis atraktan pada ovitrap nyamuk
di tiga lokasi Laboratorium Lapang Terpadu Fakultas
Pertanian Universitas Lampung.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Identifikasi telur nyamuk yang ditemukan di tiga lokasi hanya satu genus

yaitu Aedes spp.

2. Fermentasi gula putih lebih menarik nyamuk betina untuk meletakkan

telur pada ovitrap nyamuk dibandingkan fermentasi beras dan lebih sedikit

dibandingkan dengan kontrol.

3. Lokasi kebun karet merupakan lokasi yang lebih cocok untuk perindukan

nyamuk dibandingkan lokasi sekitar kolam dan sekitar gedung.

B. Saran

Penggunaan jenis atraktan yang baik untuk ovitrap nyamuk merupakan cara

untuk menarik nyamuk betina untuk meletakkan telur pada ovitrap agar

populasi nyamuk tidak semakin padat.
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