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LATAR BELAKANG

Keadaan transisi Epidemiologi yang ditandai dengan semakin

berkembangnya penyakit degeneratif dan penyakit menular yang belum dapat

diatasi sepenuhnya (seperti TBC, DHF, dan malaria) merupakan sebagian

tantangan kesehatan dimasa depan. Penyakit menular tersebut disebabkan oleh

vektor penyakit. Tantangan lainya yang harus ditanggulangi antara lain adalah

meningkatnya masalah kesehatan kerja, kesehatan lingkungan, dan perubahan

dalam bidang kependudukan pendidikan, sosial budaya dan dampak globalisasi

yang akan memberikan pengaruh terhadap perkembangan keadaan kesehatan

masyarakat.

B2P2VRP (Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir

Penyakit) di Salatiga yang pertama bernama Unit penelitian biologi dan

pemberantasan vektor (UPBPV) berdiri di Semarang tahun 1976 atas kerjasama

WHO dan badan penelitian UPBV untuk memecahkan masalah-masalah dalam

pemberantasan penyakit bersumber binatang salah satunya seperti vektor malaria,

Demam Berdarah Dengue. (B2P2VRP, 2005)

Di Indonesia sampai saat ini penyakit yang disebabakan nyamuk

merupakan masalah kesehatan masyarakat. Angka kesakitan penyakit ini masih

cukup tinggi, terutama didaerah indonesia bagian timur. Di daerah transmigrasi

dimana terdapat campuran penduduk yang berasal dari derah endemis dan tidak

endemis. Penyakit malaria, DBD maupun yang lainya merupakan penyakit yang

menyebabakan KLB (Kejadian Luar Biasa) oleh karena itu kejadian KLB ini

menyebabkan insiden rate yang tertinggi didaerah tersebut. Nyamuk-nyamuk yang

pengisap darah penting dalam bidang kesehatan yaitu nyamuk Aedes, Culex,

Anopheles, dan Mansonia. (Hiswati 2004)



TINJAUAN PUSTAKA

PENGERTIAN

Pengendalian vektor yaitu menerapkan bermacam 2 cara sehingga vektor

tidak nenularkan penyakit dengan tidak menimbulkan kerusakan/gangguan

terhadap lingkungan. pengendalian vektor yg tepat guna yaitu pengendalian secara

tepat sasaran, tepat waktu, tepat insektisida, tepat cara, dan tepat dosis.

Pengendalian hayati yaitu Ilmu terapan yang membicarakan pengendalian

jasad pengganggu, menggunakan musuh-musuh alaminya baik sebagai predator,

parasit maupun patogen.

Bioinsektisida adalah Insektisida biologi yang dapat digunakan untuk

mengendalikan jentik vektor secara hayati.

Uji Bioassay adalah suatu cara untuk mengukur efektivitas suatu insektisida

terhadap vektor penyakit. Ada 3 jenis Uji Bioassay yaitu :

1. Uji bioassay kontak langsung (residu)

2. Uji bioassay kontak tidak langsung (air bioassay) (residu)

3. Uji bioassay untuk pengasapan (fogging/ULV)

Proses perkembangan nyamuk merupakan peristiwa yang paling

menakjubkan. Di bawah ini uraian singkat tentang metamorfosis nyamuk dimulai

dari larva mungil melalui sejumlah fase perkembangan yang berbeda hingga pada

akhirnya menjadi nyamuk dewasa. Nyamuk betina menaruh telurnya, yang diberi

makan berupa darah agar dapat tumbuh dan berkembang, pada dedaunan lembab

atau kolam-kolam yang tak berair di musim panas atau gugur. Sebelumnya,

nyamuk betina ini menjelajahi wilayah yang ada dengan sangat teliti menggunakan

reseptornya yang sangat peka yang terletak pada perutnya. Setelah menemukan

tempat yang cocok, nyamuk mulai meletakkan telur-telurnya. Telur yang

panjangnya kurang dari 1 mm ini diletakkan secara teratur hingga membentuk

sebuah barisan teratur. Beberapa spesies nyamuk meletakkan telur-telurnya

sedemikian hingga berbentuk seperti sebuah sampan. Beberapa koloni telur ini ada

yang terdiri dari 300 buah telur. Telur-telur yang berwarna putih ini kemudian

berubah warna menjadi semakin gelap, dan dalam beberapa jam menjadi hitam



legam. Warna gelap ini berfungsi untuk melindungi telur-telur tersebut agar tidak

terlihat oleh serangga maupun burung pemangsa. Sejumlah larva-larva yang lain

juga berubah warna, menyesuaikan dengan warna tempat di mana mereka berada,

hal ini berfungsi sebagai kamuflase agar tidak mudah terlihat oleh pemangsa.

Larva-larva ini berubah warna melalui berbagai proses kimia yang terjadi pada

tubuhnya. Tidak diragukan lagi bahwa telur, larva maupun nyamuk betina bukanlah

yang menciptakan sendiri ataupun mengendalikan berbagai proses kimia yang

mengakibatkan perubahan warna tersebut seiring dengan perjalanan metamorfosis

nyamuk.

siklus hidup nyamuk

Ketika periode inkubasi telur telah berlalu, para larva lalu keluar dari telur-

telur mereka dalam waktu yang hampir bersamaan. Larva (jentik nyamuk) yang

makan terus-menerus ini tumbuh sangat cepat hingga pada akhirnya kulit

pembungkus tubuhnya menjadi sangat ketat dan sempit. Hal ini tidak

memungkinkan tubuhnya untuk tumbuh membesar lagi. Ini pertanda bahwa mereka

harus mengganti kulit. Pada tahap ini, kulit yang keras dan rapuh ini dengan mudah

pecah dan mengelupas. Para larva tersebut mengalami dua kali pergantian kulit

sebelum menyelesaikan periode hidup mereka sebagai larva.



Jentik nyamuk mendapatkan makanan dengan cara membuat pusaran air

kecil dalam air dengan menggunakan bagian ujung dari tubuh yang ditumbuhi bulu

sehingga mirip kipas. Kisaran air tersebut menyebabkan bakteri dan mikro-

organisme lainnya tersedot dan masuk ke dalam mulut larva nyamuk. Proses

pernapasan jentik nyamuk, yang posisinya terbalik di bawah permukaan air, terjadi

melalui sebuah pipa udara yang mirip dengan "snorkel" (pipa saluran pernapasan)

yang biasa digunakan oleh para penyelam. Tubuh jentik mengeluarkan cairan yang

kental yang mampu mencegah air untuk memasuki lubang tempat berlangsungnya

pernapasan. Sungguh, sistem pernapasan yang canggih ini tidak mungkin dibuat

oleh jentik itu sendiri. Ini tidak lain adalah bukti ke-Mahakuasaan Allah dan kasih

sayang-Nya pada makhluk yang mungil ini, agar dapat bernapas dengan mudah.

Pada tahap larva (jentik), terjadi pergantian kulit sekali lagi. Pada tahap ini,

larva tersebut berpindah menuju bagian akhir dari perkembangan mereka yakni

tahap kepompong (pupal stage). Ketika kulit kepompong terasa sudah sempit dan

ketat, ini pertanda bagi larva untuk keluar dari kepompongnya. Selama masa

perubahan terakhir ini, larva nyamuk menghadapi tantangan yang membahayakan

jiwanya, yakni masuknya air yang dapat menyumbat saluran pernapasan. Hal ini

dikarenakan lubang pernapasannya, yang dihubungkan dengan pipa udara dan

menyembul di atas permukaan air, akan segera ditutup. Jadi sejak penutupan ini,

dan seterusnya, pernapasan tidak lagi melalui lubang tersebut, akan tetapi melalui

dua pipa yang baru terbentuk di bagian depan nyamuk muda. Tidak mengherankan

jika dua pipa ini muncul ke permukaan air sebelum pergantian kulit terjadi (yakni

sebelum nyamuk keluar meninggalkan kepompong). Nyamuk yang berada dalam

kepompong kini telah menjadi dewasa dan siap untuk keluar dan terbang. Binatang

ini telah dilengkapi dengan seluruh organ dan organelnya seperti antena, kaki,

dada, sayap, abdomen dan matanya yang besar.

Kemunculan nyamuk dari kepompong diawali dengan robeknya kulit

kepompong di bagian atas. Resiko terbesar pada tahap ini adalah masuknya air ke

dalam kepompong.Bagian atas kepompong yang sobek tersebut dilapisi oleh cairan

kental khusus yang berfungsi melindungi kepala nyamuk yang baru "lahir" ini dari



bersinggungan dengan air. Masa-masa ini sangatlah kritis. Sebab tiupan angin

yang sangat lembut sekalipun dapat berakibatkan kematian jika nyamuk muda

tersebut jatuh ke dalam air. Nyamuk muda ini harus keluar dari kepompongnya dan

memanjat ke atas permukaan air dengan kaki-kakinya sekedar menyentuh

permukaan air.



PENGENDALIAN HAYATI, KIMIA

DAN UJI BIOASSAY

A. PENGENDALIAN HAYATI

B. Hari/Tanggal : Kamis 29 Mei 2008

C. Tempat Praktikum : B2P2VRP

D. Tujuan :

Mengendalikan vektor penyakit dengan bahan alami atau hasil dari alam

agar tidak mengganggu/menularkan penyakit dengan tetap menjaga

keseimbangan lingkungan dan tidak merusak lingkungan.

E. ALAT dan BAHAN

 A. ALAT

- Aquarium ( tempat ikan cetol )

- Cawan petri

- Pipet

- Jaring penangkap ikan

- Mangkok/baskom ( tempat jentik nyamuk )

 B. BAHAN

- Ikan cetol

- Air

- Jentik

- Pasir

- Cacing

F. CARA KERJA

 Ambil jentik pada mangkok dengan menggunakan pinset, kemudian

diberikan pada ikan cetol yang ada pada aquarium.

 Pada larva atau jentik yang mati karena ada cacing pada tubuh larva (

Romanomersis Iyengari)



H. HASIL

Pemberian jentik pada ikan cetol sehari 2 kali, sedangkan daur hidup cacing

(Romanomersis Iyengari) pada tubuh jentik atau larva bisa berkembang pada pasir

yang lembab dalam cawan petri. Berikut gambar-gambar pengendalian secara

hayati :





H. PEMBAHASAN

Ada banyak cara pengendalian secara biologis antara lain dengan

menggunakan ikan pemakan jentik (ikan adu atau ikan cupang), bakteri (Bt.H-14),

dan ikan poesilia reticulata (cethol) dengan memakan larva atau jentik. Pada ikan

Poesilia reticulata (cethol) dengan ukuran kira-kira 2 cm dalam waktu 1 hari dapat

memangsa larva atau jentik nyamuk mencapai 116 ekor. Pada contener dengan

diameter 30 cm, ikan tersebut dapat memakan larva Aedes aegypti sebanyak 25

ekor per hari. (Bt.H-14). Sedangkan pada cacing Romanomersis iyengari,bisa

membunuh larva dengan cara preparasit cacing tersebut akan masuk ketubuh larva

nyamuk. Mekanisme membunuh nematoda R. iyengari yaitu stadium infektifnya

(preparasit) dan menginfeksi larva nyamuk dan hidup di larva nyamuk selama 7 – 9

hari (sebagai parasit). Kemudian keluar dengan menyobek kulit larva atau jentik

sehingga larva mati dan nematoda menjadi stadium pasca parasit. Stadium pasca

parasit nematoda ini akan kawin dan bertelur selama kurang lebih 1 bulan. Telur

nematoda yang masuk siap menetas lagi menjadi stadium infektif yang akan

menginfeksi larva atau jentik nyamuk.

Pengendalian secara hayati tidak merusak ekosistem atau keseimbangan

alam, sehingga resiko penurunan kualitas alam dapat dihindari.

I. KESIMPULAN

 Dapat mengetahui landasan teori penggunaan predator dalam pengandalian

vektor

 Dapat mengetahui ciri-ciri, pola hidup dan habitat berupa, ikan dan jentik

 Jentik sangant disukai oleh ikan cetol

 Pemberian jentik pada ikan cetol sehari 2 kali sehari

 Pada tubuh jentik atau larva bisa berkembang pada pasir yang berada pada

cawan petri



PENGENDALIAN KIMIA

(Pencelupan kelambu)

a. Hari/Tanggal : Kamis 29 Mei 2008

b. Tempat Praktikum : B2P2VRP

c. Tujuan :

Untuk menempelkan pestisida kekelambu agar nyamuk sebagai vektor

tidak mengganggu dan menularkan penyakit kemanusia.

d. Alat dan bahan

 a. Alat

Tabung kerucut plastik (cone), aspirator, tabung penyim-panan (paper

cup), kapas, kotak pengangkut nyamuk, handuk, kelambu nilon berukuran

220 X 200 X 180 cm, karet gelang, psychrometer, kain kasa.

 b. Bahan

Nyamuk An. aconitus kenyang darah diambil dari koloni nyamuk di

Stasiun Penelitian Vektor Penyakit, Salatiga. Nyamuk tersebut merupakan

vektor utama penyakit malaria di daerah persawahan Jawa dan Bali juga

sudah resisten terhadap DDT.

e. Hasil dan pembahasan

hasil pada praktek ini tidak ada, dikarenakan mahasiswa tidak ditunjukan

praktek secara langsung dan hanya tahu secara teori saja.

f. Kesimpulan

Mahasiswa dapat mengetahui secara teori penggunaan kelambu

berpestisida, tetapi mahasiswa tidak mengetahui secara langsung cara kerja

pencelupan kelambu, karena tidak dilaksanakan praktikum penceluban kelambu.



UJI BIOASSAY KONTAK

a. Hari/Tanggal : Kamis 29 Mei 2008

b. Tempat Praktikum : B2P2VRP

c. Tujuan :

1). Untuk mengetahui daya bunuh insektisida baik terhadap nyamuk dewasa.

2). Untuk mengetahui kualitas atau cakupan penyemprotan yang dilakukan.

d. Alat dan Bahan

1. Alat

- Aspirator bengkok

- Kerucut plastic

- Gelas kertas/peper cup

- Masking tape/ paku/ karet gelang

- Gelas plastik/kertas

- Kotak nyamuk

- Sling hygrometer dan thermometer

2. Bahan

- Nyamuk sehat

- Permukaan dinding yang akan disemprot (tembok, kayu, bambu)

disemprot.

e. Cara kerja :

a). Menempelkan kerucut plastik pada berbagai permukaan (minimal 3)

b). Memasukkan 10-15 nyamuk kedalam kerucut dengan aspirator

c). Membiarkan nyamuk kontak dengan residu insektisida pada

permukaan dinding selama 30 menit

d). Setelah waktu pengujian selesai, nyamuk memindahkan kedalam

gelas bertutup kasa ( menghitung nyamuk yang pingsan)

e). Memberi larutan gula 10% pada kapas sebagai nutrisi nyamuk



f). Menyimpan nyamuk dalam kotak penyimpanan selama 24 jam

g). Menghitung kematian nyamuk pada perlakuan dan kontrol

Jika kematian nyamuk pada pembanding (kontrol) :

a) < 5 %, maka angka kematian dapat digunakan

b) 5 %-20 %, maka kematian harus dikoreksi dengan rumus :

Kematian perlakuan (%) – Kematian Kontrol (%)

Abbo’s = --------------- X 100 %

100 % - Kematian kontrol (%)

c) > 20 % kematian kontrol uji bioassay harus diulang

f. Hasil

No
∑ Nyamuk 

Perlakuan

∑ Nyamuk 

Mati
% Mati Keterangan

1. ±25 - -
Pada saat perlakuan

nyamuk belum ada 24

jam, jadi kita tidak

mengetahui hasil % dari

kematian nyamuk.

Nyamuk langsung dalam

gelas kertas ( paper cup )

2. ±25 - -

±25 - -

% Kematian rata-rata -



g. Pembahasan

karena waktu yang dibutuhkan untuk megamati hasilnya 24 jam maka

hasilnya tidak dapat diketahui secara langsung, hasil hanya bisa diperkirakan

dengan teori yang ada. Selain itu juga pada saat praktek tidak menggunakan

insektisida yang sesungguhnya.

h. Kesimpulan

 Dapat mengetahui landasan teori bioassay kontak.

 Dapat mengetahui alat dan bahan yang digunakan dalam bioassay kontak.

 Dapat mengetahui cara kerja yang digunakan bioassay kontak.

 Mahasiswa mampu malakukan bioassay kontak.



UJI BIOASSAY TEKANAN UAP

B. Hari/Tanggal : Kamis 29 Mei 2008

C. Tempat Praktikum : B2P2VRP

D. Tujuan :

1). Untuk mengetahui daya bunuh insektisida baik terhadap nyamuk dewasa.

2). Untuk mengetahui kualitas atau cakupan penyemprotan yang dilakukan.

E. Alat dan Bahan

a. Alat

- Kurungan kecil rangka terbuat dari kawat yang dikelilingi kain kasa (cage)

- Aspirator bengkok atau Sucking tube

- ULV sprayer

- Gelas kertas/peper cup

- Kotak nyamuk ( untuk nyamuk hidup)

- Sling hygrometer dan thermometer

b. Bahan

- Nyamuk sejenis dari spesies tertentu yang sehat

- Larutan air gula dan kapas

- Racun serangga atau insektisida

F. Cara kerja :

a). Memasukkan 20-25 nyamuk kedalam kurungan nyamuk

b). Menggantungkan kurungan dengan jarak 50 cm dari dinding, dengan

tinggi yang berbeda-beda, yang tertinggi 30 cm dari langit-langit.

c). Menyemprotkan atau menyemburkan insektisida pada ruang tersebut

d). Membiarkan kontak selama 6 jam (4-12).

e). Memeriksa dan menghitung nyamuk yang mati. Memindahkan nyamuk

yang masih hidup ke paper cup.

f). Menyimpan pada kotak nyamuk yang bersih selama 24 jam dengan

memberi air gula.



g). Memeriksa dan menghitung jumlah total nyamuk yang mati.

h). Mencatat kelembaban dan temperatur ruangan selama perlakuan.

i). Menginterpretasi data : Insektisida masih digolongkan baik apabila

angka

kematian (daya bunuh) antara 50-100%.

j). Menempatkan control pada ruangan yang tidak beracun.

G. Hasil

No
∑ Nyamuk 

Perlakuan

∑ Nyamuk 

Mati
% Mati Keterangan

1. ± 25 - -
Pada saat perlakuan

nyamuk belum ada 24

jam, jadi kita tidak

mengetahui hasil % dari

kematian nyamuk.

2. ± 25 - -

± 25 - -

% Kematian rata-rata -

Sangkar nyamuk dan nyamuk ULV sprayer



H. Pembahasan

Tidak ada hasil pada praktikum ini, karena pada saat praktikum ini hasil

pada perlakuan nyamuk tidak ditunggu ataupun dibawa pulang langsung, dan hasil

dari praktikum ini kita hanya mengetahui cara kerja, serta alat dan bahan.

I. Kesimpulan

 Dapat mengetahui landasan teori bioassay tekanan uap.

 Dapat mengetahui alat dan bahan yang digunakan dalam bioassay tekanan

uap.

 Dapat mengetahui cara kerja yang digunakan bioassay tekanan uap.

 Mahasiswa mampu malakukan tekanan uap.



UJI BIOASSAY EFEK PARTIKEL

B. Hari/Tanggal : Kamis 29 Mei 2008

C. Tempat Praktikum : B2P2VRP

D. Tujuan :

1). Untuk mengetahui daya bunuh insektisida baik terhadap nyamuk dewasa.

2). Untuk mengetahui kualitas atau cakupan penyemprotan yang dilakukan.

E. Alat dan Bahan

a. Alat

- Aspirator Sucking tube

- Kurungan kecil rangka terbuat dari kawat yang dikelilingi kain kasa. d= 10

cm, p= 20 cm. (cage).

- Peper cup

- Alat penyemprot atau fog machine

- Kotak nyamuk (untuk nyamuk dewasa)

- Sling hygrometer dan thermometer max,min.

b. Bahan

- Nyamuk sejenis dari spesies tertentu yang sehat

- Larutan air gula dan kapas

- Racun serangga atau insektisida

F. Cara kerja :

a). Memasukkan 25 nyamuk kedalam kurungan nyamuk.

b). Menggantungkan kurungan nyamuk yang telah berisi nyamuk pada

ruangan yang akan di fogging.

c). Menyemprotkan atau menyemburkan pada ruangan dengan insektisida,

kemudian menutup semua pintu dan jendela. Membiarkan kurungan

yang

berisi nyamuk selama 1 jam.

d). Menghitung nyamuk yang mati. Kemudian memindahkan dan

menyimpan



pada tempat yang bersih selama 24 jam.

e). Menghitung jumlah total nyamuk yang mati. Apabila angka kematian

(daya bunuh) 50-100%

j). Menempatkan control pada ruangan yang tidak beracun.

G. Hasil

No
∑ Nyamuk 

Perlakuan

∑ Nyamuk 

Mati
% Mati Keterangan

1. ± 25 - -

Pada saat perlakuan

nyamuk belum ada 24

jam, jadi kita tidak

mengetahui hasil % dari

kematian nyamuk dan

pada saat praktek berada

di ruangan terbuka. Jadi

hasil insektisida pada

perlakuan nyamuk tidak

maksimum.

2. ± 25 - -

3 ± 25 - -

% Kematian rata-rata -

H. Pembahasan

Tidak ada hasil pada praktikum ini, karena pada saat praktikum ini hasil pada

perlakuan nyamuk tidak ditunggu ataupun dibawa pulang langsung, dan hasil dari

praktikum ini kita hanya mengetahui cara kerja, serta alat dan bahan. Mengemai

hasilnya bisa kita sesuaikan dengan teori, jika yang mati sesuai INTERPRETASI

DATA ( Ditjen P2M&PLP. 1986 )

- Kematian < 80 % = resistan ( kebal )

- Kematian 80-98 % = tolerans ( perlu pembuktian lebih lanjut )

- Kematian 90-100 % = rentan ( peka )

seharusnya berada pada ruangan tertutup, bukan dilakukan pada ruangan terbuka.



I. Kesimpulan

 Dapat mengetahui landasan teori bioassay efek partikel.

 Dapat mengetahui alat dan bahan yang digunakan dalam bioassay efek

partikel.

 Dapat mengetahui cara kerja yang digunakan bioassay efek partikel.

 Belum mencoba malakukan efek partikel.

Nyamuk dalam sangkar Fog machine



DAFTAR PUSTAKA

Darnoto, Sri. 2008. bahans Kuliah pengendalian vektor. Progdi KesMas, FIK, UMS.

Dinata, Ardi . 2007. Litbang Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2)
Ciamis, Balitbang Kesehatan Depkes RI.

Hiswati. 2004. gambaran penyakit dan vektor malaria di Indonesia. Fakultas
Kesehatan Masyarakat. Universitas Sumatara Utara.

Progdi KesMas. 2008. Pedoman pelaksanaan praktek laboratorium di B2P2VRP
Salatiga. Progdi KesMas, FIK, UMS.

Widiarti. 2008. Profil Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan
Reservoir Penyakit. Salatiga.


