
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1.  Ekosistem Hutan Mangrove 

 

Berdasarkan Undang-Undang No. 41/1999 dan Undang-Undang No. 19/2004 

yang mengatur tentang kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa 

hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan 

dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lain tidak dapat 

dipisahkan.  Mangrove adalah vegetasi hutan yang tumbuh pada tanah alluvial di 

daerah pantai dan sekitar muara sungai yang dipengaruhi oleh arus pasang surut 

air laut.  Mangrove juga tumbuh pada pantai karang atau daratan terumbu karang 

yang berpasir tipis atau pada pantai berlumpur (Purnobasuki, 2005 dikutip oleh 

Ghufran, 2012).  Menurut Steenis (2006), hutan mangrove adalah vegetasi hutan 

yang tumbuh di antara garis pasang surut, sehingga dikatakan juga hutan pasang.  

 

Ekosistem hutan mangrove dapat dibedakan dalam tiga tipe utama yaitu bentuk 

pantai/delta, bentuk muara sungai/laguna dan bentuk pulau.  Ketiga tipe tersebut 

semuanya terwakili di Indonesia.  Menurut Khazali (2005), kondisi pantai yang 

baik untuk ditumbuhi vegetasi hutan mangrove adalah pantai yang mempunyai 

sifat-sifat: air tenang/ombak tidak besar, air payau, mengandung endapan lumpur 

dan lereng endapan tidak lebih dari 0,25%—0,50%.   
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Salah satu tipe zonasi hutan mangrove di Indonesia menurut Bengen (2002) 

dikutip oleh Fachrul (2007) adalah sebagai berikut: 

1. Daerah yang paling dekat dengan laut, dengan substrat agak berpasir, sering 

ditumbuhi oleh Avicennia sp.  Pada zona ini biasa berasosiasi dengan 

Sonneratia sp. yang dominan tumbuh pada lumpur dalam yang kaya bahan 

organik.  

2. Lebih ke arah darat, hutan mangrove umumnya didominasi oleh Rhizophora sp.  

Pada zona ini juga dijumpai Bruguiera sp. dan Xylocarpus sp.  

3. Zona berikutnya didominasi oleh Bruguiera sp. 

4. Zona transisi antara hutan mangrove dengan hutan dataran rendah biasa 

ditumbuhi Nipah (Nypa fructicans) dan beberapa spesies palem lainnya.  

 

Hutan mangrove memiliki berbagai macam fungsi.  Menurut Rahmawaty (2006), 

beberapa fungsi yang dimiliki hutan mangrove adalah sebagai berikut:  

1. Fungsi fisik; menjaga garis pantai agar tetap stabil, melindungi pantai dari erosi 

(abrasi) dan intrusi air laut, peredam gelombang dan badai, penahan lumpur, 

penangkap sedimen, pengendali banjir, mengolah bahan limbah, penghasil 

detritus, memelihara kualitas air, penyerap CO
2 

dan penghasil O
2 

serta 

mengurangi resiko terhadap bahaya tsunami.  

2. Fungsi biologis; merupakan daerah asuhan (nursery ground), daerah untuk 

mencari makan (feeding ground) dan daerah pemijahan (spawning ground) dari 

berbagai biota laut, tempat bersarangnya burung, habitat alami bagi berbagai 

jenis biota, sumber plasma nutfah (hewan, tumbuhan dan mikroorganisme) 

serta pengontrol penyakit malaria.  
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3. Fungsi sosial ekonomi; sumber mata pencarian, produksi berbagai hasil hutan 

(kayu, arang, obat dan makanan), sumber bahan bangunan, bahan kerajinan, 

tempat wisata alam, objek pendidikan dan penelitian, areal pertambakan, 

tempat pembuatan garam serta areal perkebunan.  

 

Telah dikenal banyak jenis tumbuhan yang terdapat di hutan mangrove di dunia.  

Tercatat telah dikenal sebanyak 24 family dan antara 54 sampai dengan 75 

spesies.  Food and Agriculture Organization/ FAO (2007) dikutip oleh 

Greenpeace Southeast Asia (2013) menyatakan bahwa, adanya 48 spesies 

mangrove di Indonesia, membuat Indonesia menjadi pusat penting 

keanekaragaman hayati mangrove dunia.  Dari sekian banyak jenis mangrove 

yang hidup di daerah pasang surut, yang tahan air garam dan berbuah terdapat 

sekitar 12 family (Bengen, 2002).  Jenis mangrove yang banyak ditemukan di 

Indonesia antara lain adalah jenis api-api (Avicennia sp.), bakau (Rhizophora sp.), 

tancang (Bruguiera sp.), dan pedada (Sonneratia sp.).  Jenis-jenis mangrove 

tersebut adalah kelompok mangrove yang menangkap, menahan endapan, dan 

menstabilkan tanah habitatnya. 

 

Secara ekologis hutan mangrove memegang peranan kunci dalam perputaran 

nutrisi pada perairan pantai di sekitarnya.  Fungsi hutan mangrove yaitu sebagai 

stabilisator tepian sungai/pesisir, memberikan dinamika pertumbuhan di kawasan 

pesisir seperti pengendalian erosi pantai, menjaga stabilitas sedimen, dan turut 

berperan dalam menambah perluasan lahan daratan (land building) (Saputro, 

2009).  Manfaat lain dari fungsi ekologisnya adalah sebagai habitat nyamuk, 

sehingga kerusakan hutan mangrove dapat berakibat pada peningkatan populasi 
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nyamuk sebagai vektor penyakit malaria (Masela, 2012).  Peran mangrove selain 

ditinjau dari fungsi ekologisnya juga memiliki fungsi ekonomi yang mendorong 

kegiatan eksploratif sehingga mangrove rawan dari kerusakan (Saputro, 2009).  

 

2.2.  Malaria 

 

2.2.1. Penyebab  

 

Penyakit malaria merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit malaria 

(Plasmodium sp.) bentuk aseksual yang masuk ke dalam tubuh manusia yang 

ditularkan oleh nyamuk malaria (Anopheles sp.) betina (World Health 

Organization, 1981 dikutip oleh Departemen Kesehatan RI, 2007).  Penyakit 

malaria adalah penyakit infeksi dan menular yang disebabkan oleh protozoa 

parasit yang merupakan golongan Plasmodium sp., proses penularannya melalui 

gigitan nyamuk Anopheles sp.  Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan 

oleh parasit Plasmodium sp. yang hidup dan berkembang biak di dalam sel darah 

merah manusia. 

 

2.2.2. Siklus Hidup 

 

Plasmodium sp. mempunyai siklus hidup yang lebih kompleks, karena selain 

terjadi pergantian generasi seksual dan aseksual juga mengalami pergantian 

hospes.  Terdiri dari siklus seksual (sporogoni) yang berlangsung pada nyamuk 

Anopheles sp. betina, dan siklus aseksual yang berlangsung pada manusia.  Siklus 

hidup pada manusia terdiri dari fase exo-erithrocytic di dalam parenkim sel hepar 

dan fase erithrocytic schizogoni (Good, 2007 dikutip oleh Muti’ah, 2012). 
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2.2.2.1.  Fase seksual eksogen (sporogoni) dalam tubuh nyamuk 

 

Nyamuk Anopheles sp. betina menginfeksi eritrosit yang mengandung 

mikrogametosit dan makrogametosit dari penderita.  Di dalam tubuh nyamuk 

terjadi perkawinan antara mikrogametosit dan makrogametosit menghasilkan 

zigot.  Perkawinan ini terjadi di dalam lambung nyamuk.  Zigot berkembang 

menjadi ookinet, kemudian masuk ke dinding lambung nyamuk berkembang 

menjadi ookista, setelah ookista matang dan pecah, keluar sporozoit yang 

berpindah ke kelenjar saliva nyamuk dan siap untuk ditularkan ke manusia (Badan 

Pengkajian dan Penerapan Teknologi, 2007 dikutip oleh Muti’ah, 2012). 

 

2.2.2.2.   Fase aseksual (skizon) dalam tubuh hospes perantara/manusia 

 

a. Siklus dalam sel hepar (skizon eksoeritrositik) 

 

Melalui gigitan nyamuk Anopheles sp., sporozoit masuk aliran darah selama 0,5—

2,0 jam kemudian menuju hepar untuk berkembang biak.  Sporozoit-sporozoit ini 

dengan cepat (beberapa menit) menginvasi sel hepar kemudian berkembang 

menjadi skizon eksoeritrositik.  Masing-masing skizon eksoeritrositik 

mengandung merozoit sampai 30.000.  Sel hepar yang telah terinfeksi skizon 

eksoeritrisitik mengalami ruptur dan melepaskan merozoit dewasa ke aliran darah 

(Good, 2007 dikutip oleh Muti’ah, 2012). 

 

b. Siklus eritrosit (skizon eritrositik) 

 

Merozoit-merozoit yang dilepaskan dari sel hepar menginvasi eritrosit, 

berkembang menjadi ringform, kemudian tropozoit, dan akhirnya akan menjadi 
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skizon.  Eritrosit yang mengandung skizon mengalami ruptur dan melepaskan 

merozoit yang siap menginvasi eritrosit yang lain.  Sebagian besar merozoit 

masuk kembali ke eritrosit dan sebagian kecil membentuk gametosit jantan dan 

betina yang siap untuk dihisap nyamuk Anopheles sp. betina dan melanjutkan 

siklus hidupnya di tubuh nyamuk.  Siklus aseksual di eritrosit pada Plasmodium 

falciparum terjadi selama 48 jam (Gardiner dkk, 2005 dikutip oleh Muti’ah, 

2012). 

 

Nyamuk Anopheles sp. menggigit manusia, sporozoit masuk aliran darah.  

Sporozoit menginvasi hepatosit berkembang menjadi skizon eksoeritrositik.  

Skizon ruptur dan melepaskan banyak merozoit.  Merozoit yang dilepaskan 

menginfeksi red blood cell (RBC), berkembang menjadi ringform, kemudian 

tropozoit, dan akhirnya menjadi skizon.  Skizon ruptur dan melepaskan merozoit.  

Merozoit ada yang menginfeksi RBC kembali dan ada yang berkembang menjadi 

gametosit (Good, 2007 dikutip oleh Muti’ah, 2012). 

 

Gambar 2. Siklus Plasmodium sp. (Sumber : Minalenari, 2013). 
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2.2.3. Manifestasi Penyakit Malaria 

 

Ada beberapa bentuk manifestasi penyakit Malaria antara lain: 

a. Malaria tertiana, disebabkan oleh Plasmodium vivax, penderita merasakan 

demam muncul setiap hari ketiga. 

b. Malaria quartana, disebabkan oleh Plasmodium malariae, penderita merasakan 

demam setiap hari keempat.  

c. Malaria serebral, disebabkan oleh Plasmodium falciparum, penderita 

mengalami demam tidak teratur dengan disertai gejala terserangnya bagian 

otak, bahkan memasuki fase koma, dan kematian yang mendadak. 

d. Malaria pernisiosa, disebabkan oleh Plasmodium vivax, gejala dapat timbul 

sangat mendadak, mirip stroke, dan koma disertai gejala malaria yang berat. 

 

Gambaran klinis yang ditimbulkan oleh penyakit malaria pada dasarnya bagi 

penderita yang masih sensitif secara berurutan yaitu menggigil (15—60 menit), 

demam (2—6 jam) antara 37,5 
0
C—40,0 

0
C, berkeringat (2—4 jam).  Gejala lain 

yang mungkin timbul adalah sakit kepala, mual atau muntah dan diare serta nyeri 

otot atau pegal-pegal pada orang dewasa.  Penderita malaria dengan komplikasi 

berat mengalami gangguan kesadaran, kejang-kejang, panas tinggi, pucat/anemia, 

mata dan tubuh menguning serta pendarahan pada hidung, gusi, atau saluran 

pencernaan, jumlah kencing berkurang (oliguri), tidak dapat makan dan minum, 

warna urin coklat tua sampai kehitaman, serta nafas cepat (Departemen Kesehatan 

RI, 2007).   

 

Penyakit malaria endemis di beberapa wilayah di Indonesia, parasit malaria yang 

terbanyak ditemukan di Indonesia adalah Plasmodium vivax, Plasmodium  
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falcifarum atau campuran keduanya.  Plasmodium ovale dan Plasmodium 

malariae hanya pernah ditemukan di Sulawesi dan Irian Jaya.  Plasmodium 

falciparum merupakan yang paling berbahaya dan dapat mengancam nyawa 

(Harjana, 2013).  Terdapat empat tipe Plasmodium sp. penyebab penyakit malaria, 

yaitu Plasmodium falcifarum penyebab malaria tropika, Plasmodium vivax, 

Plasmodium ovale dan Plasmodium malariae.  Sumber dan cara penularan 

penyakit ini adalah manusia sebagai host intermediate dan nyamuk Anopheles sp. 

betina yang infected sebagai host devinitive (Departemen Kesehatan RI, 2008). 

 

Penyakit malaria dapat menyebabkan kematian terutama pada kelompok risiko 

tinggi yaitu bayi, anak balita, dan ibu hamil.  Malaria juga berdampak pada 

penurunan produktivitas kerja akibat anemia.  Penyakit ini merupakan penyakit 

endemik di Indonesia terutama yang bermukim di pedesaan atau tempat-tempat 

terpencil.  Menurut tempat berkembang biak, vektor malaria dapat dikelompokkan 

ke dalam tiga tipe yaitu berkembang biak di persawahan, perbukitan/hutan, dan 

pantai/aliran sungai (Kementerian Kesehatan RI, 2011).  

 

2.2.4. Perilaku Nyamuk Malaria 

 

Setelah bertelur nyamuk malaria meletakkan telurnya di permukaan air atau 

benda-benda lain.  Telur akan mengapung di permukaan air dan saling berdekatan 

pada ujung telur.  Bentuk seperti perahu yang bagian bawahnya konveks dan 

bagian atasnya konkaf dan mempunyai sepasang pelampung yang terletak di 

samping lateral.  Lama telur nyamuk malaria menetas dapat beberapa saat setelah 

terkena air, dan selama 2—3 hari akan berkembang menjadi larva (Safar, 2010). 
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Setiap larva menyukai tipe genangan air yang berbeda.  Larva instar 1 dan II 

berkumpul pada tempat telur-telur diletakkan, sedangkan larva instar III dan IV 

bergerak beberapa meter dari tempat penetasan dan berkumpul di bagian-bagian 

yang disenangi seperti bagian yang teduh dan pada genangan air yang besar serta 

tenang (Susanto dkk, 2008).  Larva nyamuk biasanya berkumpul di tempat-tempat 

yang terdapat sumber makanan, terlindung dari arus dan terlindungi dari hewan 

predator.  Larva bernafas menggunakan sistem trachea dan corong udara  yang 

berhubungan langsung dengan udara bebas, sehingga tidak terlalu terganggu 

dengan perubahan kondisi air.  Larva Anopheles sp. banyak di jumpai di 

genangan air yang tidak terlalu kotor (Departemen Kesehatan RI, 2001).  

 

Pupa dalam perkembangbiakannya tidak memerlukan makanan, tetapi hanya 

memerlukan udara.  Pupa bernafas melalui tabung-tabung pada ujung kepala.  

Terdapat cangkang pupa untuk melengkapi perkembangannya menjadi nyamuk 

desawa.  Pupa naik ke permukaan dan memposisikan sejajar dengan permukaan 

air untuk persiapan munculnya nyamuk dewasa.  Pupa bergerak aktiv dan menetas 

1—2 hari untuk menjadi nyamuk.  Umumnya nyamuk jantan menetas lebih 

dahulu daripada nyamuk betina (Achmadi, 2012). 

 

Pupa yang baru berkembang menjadi nyamuk dewasa akan beristirahat di 

permukaan air dalam waktu singkat supaya sayap-sayapnya kuat dan badannya 

kering.  Nyamuk jantan muncul dari pupa sekitar satu hari sebelum nyamuk betina 

yang kemudian menetap di dekat perindukannya untuk mencari sari buah dari 

tumbuhan (Achmadi, 2012).  
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2.2.5. Tempat Perindukan Nyamuk Malaria 

 

Habitat nyamuk malaria diklasifikasikan menjadi dua yaitu habitat air mengalir 

dan habitat air menggenang.  Habitat air mengalir dapat berupa saluran air (parit 

atau selokan) yang mengalir lambat dan sungai yang mengalir deras maupun 

lambat.  Habitat air menggenang dikelompokkan menjadi dua yaitu air tanah dan 

air bawah permukaan tanah (Safitri, 2009).  Nyamuk malaria juga dapat meyebar 

ke tempat-tempat yang dijadikan sebagai aktivitas manusia misalnya perkebunan, 

hutan, pantai, dan persawahan (Anies, 2005). 

  

2.2.6. Karakteristik Lingkungan Perindukan Nyamuk Malaria 

 

2.2.6.1.  Lingkungan Fisik 

 

Lingkungan fisik yang berpengaruh terhadap perkembangbiakan vektor malaria 

adalah: 

a. Suhu 

 

 

Suhu mempengaruhi perkembangan parasit dalam nyamuk. Suhu yang optimal 

berkisaran antara 20—30°C.  Makin tinggi suhu (sampai batas tertentu) makin 

pendek masa inkubasi ekstrinsik (sporogoni) dan sebaliknya, makin rendah suhu 

makin panjang masa inkubasi ekstrinsik (Harijanto, 2000).  Suhu yang 

mempengaruhi kehidupan nyamuk dibagi menjadi dua yaitu: 

 

1. Suhu Udara 

 

Nyamuk digolongkan kedalam hewan yang berdarah dingin sehingga 

metabolisme dan siklus kehidupannya tergantung pada suhu lingkungan, sehingga 
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pengaturan suhu tubuh tergantung pada lingkungannya.  Suhu dalam kaitannya 

dengan vektor malaria berperan terhadap vektor terbentuknya sporogini atau masa 

inkubasi ekstrinsik.  Makin tinggi suhu dalam batas tertentu akan memperpendek 

waktu terbentuknya sporogoni karena sporogini tidak cukup umur untuk 

ditularkan pada host.  Sebaliknya semakin rendah suhu dalam batas tertentu makin 

panjang waktu terbentuknya sporogini.  Pertumbuhan nyamuk akan berhenti sama 

sekali pada suhu dibawah 10—40°C (Gunawan, 2000 dikutip oleh Santjaka, 

2013).  Siklus sporogoni memerlukan suhu yang sesuai pada suhu rata-rata harian 

27°C siklus sporogoni memerlukan waktu 9 hari untuk Plasmodium vivax, 

sedangkan untuk Plasmodium falciparum membutuhkan waktu 12 hari.  Pada 

suhu 32°C ookista dalam tubuh nyamuk akan mati, sehingga tidak akan terbentuk 

sporogoni (Depkes RI, 2007). 

 

2. Suhu Air 

 

Suhu air sangat berpengaruh pada perkembangbiakan larva, umumnya larva lebih 

menyukai tempat yang hangat, itu sebabnya nyamuk Anopheles sp. lebih banyak 

di jumpai di daerah tropis.  Waktu tetas telur Anopheles sp. tergantung suhu air 

dalam batas tertentu akan lebih cepat menetas menjadi instar.  Hasil percobaan 

menunjukan pada suhu 20°C telur menetas selama 3,5 hari, sedangkan jika suhu 

dinaikkan sampai suhu 35°C telur akan menetas dalam waktu 2 hari, percobaan 

ini dilakukan pada An. minimus (Takken dkk, 2008 dikutip oleh Santjaka, 2013). 

 

b. Kelembaban nisbi udara 

 

Kelembaban nisbi udara adalah banyak kandungan uap air dalam udara yang 

biasanya dinyatakan dalam persentase (%).  Kelembaban yang rendah 
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memperpendek umur nyamuk, meskipun tidak berpengaruh pada parasit.  

Tingkat kelembaban 60% merupakan batas paling rendah untuk memungkinkan 

hidupnya nyamuk.  Pada kelembaban yang lebih tinggi nyamuk menjadi lebih 

aktiv dan lebih sering menggigit sehingga meningkatkan penularan malaria 

(Harijanto, 2000). 

 

c. Curah hujan 

 

Hujan menyebabkan naiknya kelembaban nisbi udara dan menambah jumlah 

perkembangbiakan (breeding places) dan terjadinya epidemi malaria.  Besar 

kecilnya pengaruh tergantung pada jenis dan derasnya hujan, jenis vektor dan 

jenis tempat perindukan.  Hujan yang diselingi panas akan memperbesar 

kemungkinan berkembangbiaknya nyamuk Anopheles sp. (Harijanto, 2000). 

 

d. Sinar Matahari 

 

Sinar matahari merupakan energi alam yang sangat dibutuhkan oleh semua 

mahkluk hidup.  Pengaruh utamanya akan meningkatkan suhu dan mengurangi 

kelembaban, sehingga mempengaruhi kehidupan termasuk larva dan nyamuk.  

Pengaruh sinar matahari dapat berbeda-beda terhadap pertumbuhan larva 

nyamuk.  Beberapa jenis Anopheles sp. mempunyai tempat yang terbuka dan 

tempat yang teduh, An. punctulatus dan An. hyreanus lebih menyukai tempat 

yang terbuka, sedangkan An. sundaicus lebih menyukai tempat yang teduh, dan 

An barbirostis dapat hidup baik ditempat yang terbuka maupun yang teduh 

maupun terkena sinar matahari (Harijanto, 2000). 
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e. Ketinggian lokasi 

 

Secara umum malaria berkurang pada ketinggian yang semakin bertambah, bila 

perbedaan tempat cukup tinggi, maka perbedaan suhu udara juga cukup banyak 

dan mempengaruhi faktor-faktor yang lain, termasuk siklus pertumbuhan parasit 

di dalam nyamuk.  Hal ini berkaitan dengan menurunnya suhu rata-rata.  Pada 

ketinggian di atas 2.000 m jarang ada transmisi malaria (Harijanto, 2000). 

 

f. Kedalaman air 

 

Kedalaman air erat hubungannya dengan volume air dan cara pemberantasan 

jentik nyamuk.  Pada kedalaman air larva Anopheles sp. hanya mampu berenang 

ke bawah permukaan air paling dalam 1 meter dan tingkat volume air akan 

dipengaruhi curah hujan tinggi sehingga akan memperbesar kesempatan nyamuk 

untuk berkembang biak secara optimal pada kedalaman kurang dari 3 m 

(Departemen Kesehatan RI, 2001). 

 

g. Arus Air 

 

Jenis-jenis nyamuk tertentu senang berkembang biak pada air yang mengalir 

perlahan-lahan misalnya An. karwa.  An. minimus senang pada genangan air yang 

agak kuat dan jentik Ae. aegypti dan Ae. albopictus suka pada genangan air yang 

tidak mengalir (Depkes RI, 2001). 

 

h. Angin 

 

Kecepatan angin pada saat matahari terbit dan terbenam merupakan saat terbang 

nyamuk ke dalam atau menuju rumah.  Salah satu faktor yang ikut menentukan 
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jumlah kontak antara manusia dan nyamuk adalah jarak terbang nyamuk (High 

range) tidak lebih dari 2 km dari tempat perindukannya.  Jika ada tiupan angin 

yang kencang, nyamuk bisa terbawa sejauh 20—30 km (Harmendo, 2008). 

 

2.2.6.2.  Lingkungan Kimia 

 

Lingkungan kimia yang mendukung perkembangbiakan vektor malaria yaitu pH, 

salinitas, oksigen terlarut, dan kebutuhan oksigen biologi.  pH mempunyai 

pengaruh besar terhadap pertumbuhan organisme yang berkembangbiak di 

akuatik.  pH air tergantung pada suhu air, oksigen terlarut, dan adanya berbagai 

anion dan kation serta jenis stadium organisme (Takken dan Knots, 2008). 

 

a. Salinitas Air 

 

Salinitas air sangat mempengaruhi ada tidaknya nyamuk malaria di suatu daerah 

(Prabowo, 2004).  Salinitasi merupakan ukuran yang dinyatakan dengan jumlah 

garam-garam yang larut dalam suatu volume air. Banyaknya garam-garam yang 

larut dalam air menentukan tinggi rendahnya salinitas.  Danau, genangan air, 

persawahan, kolam ataupun parit disuatu daerah yang merupakan tempat 

perindukan nyamuk sehingga meningkatkan kemungkinan timbulnya penularan 

malaria.  Kategori perairan berdasarkan salinitas yaitu perairan tawar jika 

salinitas kurang dari 0,5%, perairan payau jika salinitas antara 0,5—30%, 

perairan laut jika salinitas antara 30—40%, dan perairan hipersaline jika nilai 

salinitas antara 40—80% (Effendi, 2003). 
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b. Derajat Keasaman (pH air) 

 

pH air mempunyai peranan penting dalam pengaturan respirasi dan fotosintesis.  

Semakin bertambahnya kedalaman maka pH air cenderung menurun, hal ini 

diduga berhubungan dengan kandungan CO2.  Air normal yang memenuhi syarat 

untuk suatu kehidupan mempunyai pH sekitar 6,5—7,5.  Air akan bersifat asam 

atau basa tergantung besar kecilnya pH.  Bila pH dibawah pH normal, maka air 

tersebut bersifat asam.  Air limbah dan industri akan mengubah pH air yang 

akhirnya akan mengganggu kehidupan biota akuatik.  Sebagian besar biota 

akuatik sensitif terhadap perubahan pH dan menyukai pH antara 7—8,5 (Effendi, 

2003). 

 

c. Oksigen terlarut 

 

Oksigen terlarut dapat berasal dari difusi oksigen yang terdapat di atmosfer dan 

aktivitas fotosintesis oleh tumbuhan air.  Proses respirasi tumbuhan air dan 

hewan serta proses dekomposisi bahan organik dapat menyebabkan hilangnya 

oksigen dalam suatu perairan, selain itu peningkatan suhu akibat semakin 

meningkatnya intensitas cahaya juga mengakibatkan berkurangnya oksigen 

(Effendi, 2003). 

 

Pada siang hari ketika matahari bersinar terang, pelepasan oksigen oleh proses 

fotosintesa yang berlangsung intensif pada lapisan eufotik lebih besar dari pada 

oksigen yang dikonsumsi oleh proses respirasi.  Kadar oksigen terlarut dapat 

melebihi kadar oksigen jenuh, sehingga perairan mengalami supersaturasi.  

Sedangkan pada malam hari tidak terjadi proses fotosintesis, tetapi respirasi terus 
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berlangsung.  Pola perubahan kadar oksigen ini mengakibatkan terjadinya 

fruktuasi harian oksigen pada lapisan eufotik perairan.  Kadar oksigen maksimum 

terjadi pada sore hari dan minimum pada pagi hari.  Kadar oksigen terlarut 

optimum untuk menompang kehidupan organisme akuatik berkisaran antara 

5,0—9,0 mg/l (Effendi, 2003). 

 

2.2.6.3.  Lingkungan Biologis 

 

Lingkungan biologis merupakan suatu karakteristik lingkungan yang 

mempengaruhi tempat perindukan nyamuk untuk berkembang. Berbagai 

tumbuhan air yang mempengaruhi perkembangbiakan nyamuk malaria, misalnya 

lumut dan ganggang (Achmadi, 2008). Selain tumbuhan air, tumbuhan yang ada 

di darat juga mempengaruhi perkembangbiakan nyamuk malaria misalnya 

tumbuhan yang besar karena dapat menghalangi masuknya sinar matahari ke 

tempat perindukan, sehingga menyebabkan pencahayaan akan rendah, suhu 

rendah, dan kelembaban akan tinggi.  Kondisi seperti inilah yang sangat 

disenangi oleh nyamuk untuk beristirahat setelah menghisap darah hospes sambil 

menunggu proses pematangan telurnya (Santjaka, 2013).  Lingkungan biologi 

yang mempengaruhi tempat perindukan nyamuk antara lain: 

 

a. Tumbuhan Air 

 

Adanya tumbuh-tumbuhan sangat mempengaruhi kehidupan nyamuk, antara lain 

sebagai tempat meletakan telur, tempat berlindung, tempat mencari makanan dan 

berlindung bagi larva serta tempat hinggap istirahat nyamuk dewasa selama 

menunggu siklus gonotropik.  Selain itu adanya berbagai jenis tumbuhan pada 
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suatu tempat dapat dipakai sebagai indikator memperkirakan adanya jenis-jenis 

nyamuk tertentu (Departemen Kesehatan RI, 2001). 

 

Berbagai jenis tumbuh-tumbuhan dapat mempengaruhi kehidupan larva nyamuk 

karena dapat menghalangi sinar matahari yang masuk atau melindungi dari 

serangan makhluk hidup lain.  Beberapa jenis tanaman air merupakan indikator 

bagi jenis nyamuk tertentu, tumbuhan seperti bakau, lumut, ganggang, dan 

berbagai jenis tumbuh-tumbuhan lain dapat melindungi kehidupan larva nyamuk 

karena dapat menghalangi matahari yang masuk atau melindungi dari serangan 

mahkluk hidup lain (Harijanto, 2000). 

 

Beberapa indikator tanaman yang digunakan untuk perkiraan keberadaan jentik 

karena tanaman air tidak sekedar menggambarkan sifat fisik tetapi juga bisa 

menggambarkan susunan kimia dan suhu genangan air.  Contoh, jika badan air 

dan tanaman terapung misalnya Pistia sp. atau Eichornia sp. maka kemungkinan 

besar pada genangan air bisa ditemukan keberadaan jentik Mansonia sp. 

(Departemen Kesehatan RI, 2001). 

 

b. Hewan air 

 

Hewan yang berpotensi di perairan yang umumnya sebagai predator   larva 

nyamuk seperti ikan kepala timah (Panchax spp.), gambusia, nila, dan mujair 

akan mempengaruhi populasi nyamuk di suatu daerah (Harijanto, 2000).  Setiap 

spesies serangga sebagai bagian dari kompleks komunitas dapat diserang atau 

menyerang organisme lain.  Jenis binatang yang menjadi musuh alami nyamuk 

sudah banyak diteliti, baik terhadap nyamuk dewasa maupun larva di air.  
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Musuh-musuh alami tersebut bersama faktor-faktor lainnya berperan penting 

dalam mengatur keseimbangan untuk mencegah terjadi ledakan populasi nyamuk 

(Hadi dkk, 2009). 

 

2.3. Variabel Independen 

 

2.3.1. Kaitan Hutan Mangrove (Intrinsik) pada Imunitas terhadap Malaria 

 

Keadaan lingkungan berpengaruh terhadap keberadaan penyakit malaria di suatu 

daerah.  Keberadaan danau, air payau, genangan air di hutan, persawahan, tambak 

ikan, pembukaan hutan dan pertambangan di suatu daerah akan meningkatkan 

kemungkinan timbulnya penyakit malaria karena tempat-tempat tersebut 

merupakan lokasi perkembangbiakan nyamuk vektor malaria.  Tempat perindukan 

nyamuk penular penyakit malaria (Anopheles sp.) adalah di genangan-genangan 

air, baik air tawar atau air payau bergantung dari jenis nyamuk.  Anopheles 

sundaicus dan Anopheles subpictus hidup di air payau, Anopheles aconitus hidup 

di air sawah, Anopheles maculatus hidup di air bersih pegunungan.  Pada daerah 

pantai kebanyakan tempat perindukan nyamuk terjadi pada tambak yang tidak 

dikelola dengan baik.  Penebangan hutan bakau secara liar merupakan habitat 

yang potensial bagi perkembangbiakan nyamuk Anopheles sundaicus dan banyak 

aliran sungai yang tertutup pasir (laguna) yang merupakan tempat perindukan 

nyamuk Anopheles sundaicus tersebut (Harmendo, 2008). 

 

Tempat perindukan nyamuk seperti air payau yaitu terdapat di muara-muara 

sungai dan rawa-rawa yang berhubungan langsung dengan laut cocok untuk 

tempat perindukan Anopheles sundaicus dan Anopheles subpictus.  Stadium telur, 
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jentik dan kepompong nyamuk berada dalam air yang dinamakan breeding places. 

Breeding places yang ditemui di daerah penelitian Harjianto (2000) adalah pantai, 

tempayan, sungai, kubangan air, laguna, kolam, parit dan genangan air. 

 

Hasil penelitian Harmendo (2008), menunjukkan bahwa di wilayah yang terdapat 

bermacam-macam vegetasi dapat digunakan sebagai tempat hinggap dan istirahat 

nyamuk malaria.  Vegetasi di wilayah penelitian Harmendo (2008) adalah 

tumbuhan air, sawah, semak belukar, kebun campur, rumput, pekarangan, dan 

hutan.  Departemen Kesehatan RI (2004) telah membuktikan bahwa dengan 

adanya tumbuh-tumbuhan akan mempengaruhi kehidupan nyamuk antara lain 

sebagai tempat meletakkan telur, tempat berlindung, tempat mencari makan dan 

berlindung bagi jentik, serta tempat hinggap nyamuk dewasa selama menunggu 

siklus gonotropik.  Yudhiastuti (2008) berpendapat bahwa bagi nyamuk dewasa 

tumbuhan sangat penting untuk memperoleh mikroklimat yang cocok, serta bisa 

berlindung dari banyaknya ancaman musuh alaminya. 

 

2.3.2. Faktor Lingkungan (Ekstrinsik) pada Imunitas terhadap Malaria 

 

Faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat adalah lingkungan, 

perilaku, pelayanan kesehatan, dan hereditas (Arsin, 2012).  Siklus perkembangan 

nyamuk sebagai vektor penyakit malaria dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti 

kondisi geografis, cuaca, kelembaban, suhu, waktu, tempat untuk istirahat, tempat 

untuk mencari makanan, tempat untuk berkembang biak dan kondisi lingkungan 

yang termasuk juga sosial budaya masyarakat.  
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Faktor sosial budaya ini merupakan faktor eksternal untuk membentuk perilaku 

manusia.  Lingkungan sosial budaya seperti jenis kelamin, umur, pendidikan dan 

jenis pekerjaan erat kaitannya dengan kejadian suatu penyakit termasuk malaria. 

Infeksi malaria tidak membedakan jenis kelamin akan tetapi apabila menginfeksi 

ibu yang sedang hamil akan menyebabkan anemia yang lebih berat.  Secara 

umum, faktor usia tidak memengaruhi terjangkitnya penyakit malaria, artinya 

penyakit ini tidak mengenal tingkatan umur sehingga berapapun umur manusia 

memiliki peluang untuk terkena penyakit tersebut, hanya saja anak-anak lebih 

rentan terhadap infeksi malaria.  Perbedaan prevalensi malaria menurut umur dan 

jenis kelamin berkaitan dengan derajat kekebalan tubuh manusia karena variasi 

keterpaparan kepada gigitan nyamuk.  Orang dewasa dengan berbagai 

aktivitasnya di luar rumah terutama di tempat-tempat perindukan nyamuk pada 

waktu gelap atau malam hari, sangat memungkinkan untuk berkontak langsung 

dengan nyamuk.  Apabila seseorang dikaitkan dengan jenis pekerjaannya, ada 

profesi pekerjaan tertentu yang berpengaruh terhadap kejadian malaria.  Pekerjaan 

yang menjadi faktor risiko untuk terkena malaria misalnya berkebun sampai 

menginap berminggu-minggu atau pekerjaan menyadap karet di hutan, sebagai 

nelayan yang harus menyiapkan perahu di pagi buta untuk mencari ikan di laut 

dan lain sebagainya (Harmendo, 2008).  

 

Perilaku manusia merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya berbagai 

masalah terutama kesehatan.  Para ahli kesehatan masyarakat sepakat bahwa 

untuk mengatasinya diperlukan suatu upaya dalam proses pendidikan kesehatan 

masyarakat.  Melalui proses pendidikan diharapkan mampu merubah perilaku 

manusia menuju tercapainya hidup sehat.  Proses perubahan perilaku masyarakat 
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perlu ditunjang oleh adanya perubahan sikap dan pengetahuan (Arsin, 2003).  

Tingkat pendidikan seseorang tidak dapat mempengaruhi secara langsung 

terhadap kejadian malaria, namun pendidikan seseorang dapat mempengaruhi 

jenis pekerjaan dan tingkat pengetahuan orang tersebut.  Secara umum, seseorang 

yang berpendidikan tinggi akan mempunyai pekerjaan yang lebih layak dibanding 

seseorang yang berpendidikan rendah juga mempunyai pengetahuan yang cukup 

untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekitarnya.  

Memiliki pengetahuan yang baik serta didukung oleh pendidikan memadai akan 

berdampak terhadap perilaku seseorang dalam mengambil berbagai tindakan. 

 

Faktor jarak ke fasilitas pelayanan kesehatan akan mempengaruhi  tingkat 

pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh masyarakat.  Meskipun pelayanan 

kesehatan di Puskesmas sudah gratis, tetapi untuk mengakses puskesmas tersebut 

masyarakat masih membutuhkan biaya untuk transportasi, oleh karena itu faktor 

jarak menjadi barrier sehingga akan memengaruhi tingkat kesehatan seseorang 

(Efransyah dkk, 2009). 

 

 

 

 


