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INTISARI
Salah satu cara untuk menanggulangi penyakit DBD (Demam Berdarah
Dengue) di Indonesia adalah dengan cara memberantas vektor yang paling
penting dari virus dengue yaitu nyamuk Aedes aegypti menggunakan insektisida
kimiawi. Insektisida organofosfat khususnya malation dipakai dalam
pengendalian vektor DBD di Indonesia untuk memberantas nyamuk vektor
stadium dewasa. Penggunaan insektisida secara terus menerus akan menyebabkan
masalah yang lebih serius, salah satunya adalah timbulnya resistensi pada nyamuk
sasaran.
Penelitian ini bersifat eksperimental murni dengan rancangan the post test
only control group design untuk mengetahui status resistensi nyamuk Ae. aegypti
yang berasal dari Kecamatan Telanaipura (Jambi) terhadap insektisida malation
dengan uji hayati. Untuk mengetahui status resistensi nyamuk Ae. aegypti
terhadap insektisida malation dilakukan uji statistik menggunakan probit. Analisis
hasil dilakukan dengan menghitung persentase (%) kematian nyamuk uji setelah
perlakuan malation selama 24 jam dengan variasi konsentrasi yaitu 0,05 ppm; 0,1
ppm; 0,2 ppm; 0,4 ppm; 0,8 ppm serta kontrol dengan aquades. Nyamuk
Ae. aegypti yang digunakan sebagai kontrol negatif berasal dari Salatiga, dan
Ae. aegypti yang digunakan sebagai kontrol positif berasal dari Klitren,
Yogyakarta.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai LC50 untuk kelompok nyamuk
uji dari daerah kecamatan Telanaipura ( Jambi) adalah 0,213 ppm, LC50 untuk
kelompok kontrol negatif adalah 0,017 ppm, dan LC50 untuk kelompok kontrol
positif adalah 0,564 ppm. Nilai ERR untuk nyamuk Ae. aegypti dari Kecamatan
Telanaipura (Jambi) adalah 12,53. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa
nyamuk Ae. aegypti dari Kecamatan Telanaipura (Jambi) mempunyai tingkat
resistensi yang nyata terhadap malation sehingga penggunaan malation untuk
pengendalian DBD perlu dipertimbangkan lagi.

Kata Kunci: Demam Berdarah Dengue, Ae. aegypti, Malation, Status Resistensi
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ABSTRACT
The Ae. aegypti mosquito is a virus vector that cause Dengue Hemorrhagic
Fever (DHF), in Indonesia chemical insecticide is used to against the vector.
In Indonesia, organophosphate insecticide especially malathion is used in
controlling DHF vector in adult stadium. The using insecticide continuously will
cause a serious problem related to the development of resistancy in the
mosquitoes.
This research was a pure experimental with the post test only control
group design to gain the factual resistance information of Ae. aegypti from
Telanaipura (Jambi) subdistrict to malathion insecticide by bioassay test. To know
the resistance status of Ae. aegypti to the malathion insecticide was done by Probit
statistical analysis. Analysis was done by calculating the mortality percentation of
Ae. aegypti after given malathion for 24 hours with variety concentration; 0,05
ppm, 0,10 ppm, 0,20 ppm, 0,40 ppm, 0,80 ppm and also aquadest as a control.
The negative control of Ae. aegypti come from Salatiga and the positive control of
Ae. aegypti come from Klitren, Yogyakarta.
The result of the research showed that LC50 for the group of mosquitoes
from Telanaipura (Jambi) subdistrict were 0,213 ppm, LC50 for negative control
were 0,017 ppm, and LC50 for positive control were 0,564 ppm. The Ae. aegypti
mosquito from Telanaipura (Jambi) subdistrict ERR value is 12,53. The
conclusion from that result is Ae. aegypti shows a factual resistance level against
malathion, so the using of malathion insecticide for the DHF operation can be
considered.

Keywords: Dengue Hemorrhagic Fever, Ae. aegypti, malathion, resistanty status
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BAB I
PENGANTAR

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang beriklim tropis.
Kondisi ini menyebabkan berbagai macam serangga dapat berkembang biak
dengan baik. Nyamuk merupakan salah satu golongan serangga yang banyak
menimbulkan masalah pada manusia. Berbagai jenis nyamuk dapat menimbulkan
gangguan oleh karena suaranya, rasa sakit karena gigitannya hingga dapat
menimbulkan kematian karena menularkan parasit atau virus. Penyakit yang
bersumber pada nyamuk antara lain malaria, filariasis, demam dengue, dan
demam kuning (Anonim, 2003a). Tidak semua jenis serangga dalam agroekosistem merupakan serangga yang berbahaya, malahan sebagian besar jenis
serangga yang kita jumpai merupakan serangga bukan hama yang dapat berupa
musuh alami hama (predator, parasitoid), atau serangga-serangga berharga lainnya
seperti serangga penyerbuk bunga dan serangga penghancur sisa-sisa bahan
organik (Untung, 2001).
Penyakit demam berdarah dengue (DBD) di Indonesia merupakan masalah
kesehatan yang penting. Sejak pertama kali dilaporkan di Jakarta dan Surabaya
tahun 1968, penyakit ini meningkat dan menyebar ke seluruh pelosok tanah air.
Meskipun kasus yang terbanyak masih terpusat di kota-kota besar di Jawa, tetapi
banyak kota-kota besar di luar Jawa yang cukup tinggi prevalensinya (Wuryadi,
1994).
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Seluruh wilayah Indonesia mempunyai resiko untuk terjangkit penyakit
DBD, sebab virus penyebab dan nyamuk penularnya sudah tersebar luas di
perumahan penduduk maupun fasilitas umum di seluruh Indonesia. Penyakit DBD
adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue, yang ditularkan oleh nyamuk
Aedes aegypti dan Aedes albopictus (Soegijanto, 2004).
Berbagai usaha telah dilakukan untuk mencegah meningkat dan meluasnya
penyakit ini melalui program pencegahan, tetapi tampaknya usaha tersebut belum
mencapai hasil yang diharapkan. Kasus masih terus meningkat dari tahun ke tahun
dan wabah masih saja terjadi (Wuryadi, 1994).
Untuk mengatasi penyakit DBD sampai saat ini masih belum ada cara yang
efektif, karena sampai saat ini masih belum ditemukan obat anti virus dengue
yang efektif maupun vaksin yang dapat melindungi diri terhadap infeksi virus
dengue. Oleh karena itu perlu dipikirkan cara penanggulangan penyakit DBD
dengan melalui pengendalian terhadap populasi nyamuk Ae. aegypti sampai
serendah mungkin sehingga kemampuan sebagai vektor dapat ditekan
(Soegijanto, 2004).
Menurut Wuryadi (1994), strategi baru tentang pemberantasan penyakit
DBD

mulai

diintensifkan

sejak

tahun

1991.

Pada

prinsipnya

berupa

pemberantasan vektor yang intensif, meliputi fogging massal 2 siklus sebelum
musim penularan di daerah endemis DBD, abatisasi selektif di rumah-rumah
penduduk yang ada jentiknya dilakukan setiap 3 bulan, pemeriksaan jentik
berkala, dan penyuluhan pada masyarakat agar dapat menyadari pentingnya
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masalah pemberantasan vektor penyakit DBD ini, sehingga turut berpartisipasi
dalam pencegahan.
Selama 40 tahun terakhir, bahan kimia telah digunakan secara luas untuk
mengendalikan nyamuk dan serangga lainnya sebagai kepentingan kesehatan
masyarakat. Sebagai akibatnya, Ae. aegypti dan vektor dengue lainnya di
beberapa negara telah menjadi resisten terhadap insektisida yang umum
digunakan, termasuk temefos, malation, fenthion, permethrin, propoxur dan
fenithrotion (Anonim, 1997).
Sejak tahun 1970-an insektisida organofosfat khususnya malation dan
temefos dipakai dalam program nasional pengendalian vektor DBD di Indonesia
yang ditujukan untuk memberantas nyamuk vektor stadium dewasa dan larva.
Pemaparan yang demikian lama akan menyebabkan terjadinya adaptasi, evolusi
dan seleksi terhadap insektisida (Mardihusodo, 1995). Dalam penelitian ini
dilakukan uji menggunakan malation karena merupakan insektisida yang umum
digunakan dan ditujukan terhadap nyamuk stadium dewasa yang berada di sekitar
manusia. Konsentrasi yang umum digunakan adalah malation 5% (1:19).
Informasi mengenai kerentanan Ae. aegypti terhadap insektisida untuk
perencanaan

dan

evaluasi

pemberantasan

merupakan

hal

penting

dan

fundamental. Status resistensi dari populasi nyamuk harus dimonitor secara
cermat untuk memastikan waktu dan keputusan yang tepat untuk menggunakan
insektisida alternatif atau mengubah strategi pemberantasan atau pengendalian
(Anonim, 2003b).
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Kecamatan Telanaipura (Jambi) merupakan daerah endemis DBD dengan
terjadinya 93 jumlah kasus demam berdarah selama kurun waktu tahun 20032005. Insektisida malation belum pernah digunakan dalam usaha pemberantasan
nyamuk DBD di Kecamatan Telanaipura (Jambi) (Anonim, 2006b).
Oleh sebab itu perlu dilakukan penentuan status resistensi nyamuk Ae.
aegypti di daerah Kecamatan Telanaipura (Jambi) dalam kaitannya dengan
pemilihan insektisida yang efektif untuk mengendalikan DBD.

1. Permasalahan
Permasalahan dari penelitian ini adalah :
a. bagaimanakah status resistensi nyamuk Ae. aegypti yang berasal dari
daerah Kecamatan Telanaipura (Jambi) terhadap malation ?
b. apakah penggunaan insektisida malation dalam pengendalian vektor DBD
di daerah Kecamatan Telanaipura (Jambi) efektif ?

2. Keaslian Penelitian
Sejauh ini berdasarkan sumber informasi yang diperoleh dari Perpustakaan
USD, penelitian ilmiah tentang penentuan status resistensi nyamuk Ae. aegypti
sudah pernah dilakukan seperti Deteksi Status Resistensi Nyamuk Ae. aegypti
Yang Berasal Dari Daerah Kecamatan Banyumanik Semarang Terhadap
Insektisida Malation Dengan Uji Hayati (Paulina, 2004) dan Penentuan Status
Resistensi Nyamuk Ae. aegypti Dari Daerah Kecamatan Negara (Bali)
Terhadap Insektisida Malation Dengan Uji Hayati (Artini, 2005). Penelitian
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penentuan status resistensi nyamuk Ae. aegypti dari Kecamatan Telanaipura
(Jambi) terhadap insektisida malation belum pernah dilakukan.

3. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
a. memberi informasi mengenai status resistensi nyamuk Ae. aegypti sebagai
vektor utama DBD dari daerah Kecamatan Telanaipura (Jambi) terhadap
insektisida malation.
b. untuk menambah informasi tentang efektivitas malation terhadap nyamuk
Ae. aegypti di Kecamatan Telanaipura (Jambi).

B. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini meliputi :
1.

menentukan status resistensi nyamuk Ae. aegypti dari Kecamatan
Telanaipura (Jambi) terhadap insektisida malation dengan uji hayati yang
ditunjukkan dengan nilai LC50.

2.

mengetahui efektivitas penggunaan insektisida malation dalam pengendalian
vektor DBD dari daerah Kecamatan Telanaipura (Jambi) yang ditunjukkan
dengan nilai ERR.
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BAB II
PENELAAHAN PUSTAKA

A. Demam Berdarah Dengue
Demam berdarah dengue (DBD) merupakan salah satu penyakit endemis
di Indonesia dengan penyebaran wilayah maupun jumlah penderita yang terus
meningkat. Penyakit DBD disebabkan oleh virus dengue yag ditularkan melalui
gigitan nyamuk Ae. aegypti dan Ae. albopictus (Soedarto, 1989).
Penyakit DBD sering salah didiagnosis dengan penyakit lain seperti flu
atau tipus. Hal ini disebabkan karena infeksi virus dengue yang menyebabkan
DBD bisa bersifat asimtomatik atau tidak jelas gejalanya. Data di bagian anak
Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) menunjukkan pasien DBD sering
menunjukkan gejala batuk, pilek, muntah, mual, maupun diare. Masalah bisa
bertambah karena virus tersebut dapat masuk bersamaan dengan infeksi penyakit
lain seperti flu atau tipus. Oleh karena itu diperlukan kejelian pemahaman tentang
perjalanan penyakit infeksi virus dengue, patofisiologi, dan ketajaman
pengamatan klinis. Dengan pemeriksaan klinis yang baik dan lengkap, diagnosis
DBD serta pemeriksaan penunjang (laboratorium) dapat membantu terutama bila
gejala klinis kurang memadai (Anonim, 2004)
Demam dengue adalah penyakit febris-virus akut, seringkali disertai
dengan sakit kepala, nyeri tulang atau sendi dan otot, ruam dan leukopenia.
Penyakit DBD ditandai oleh 4 manifestasi klinis utama yaitu demam tinggi,
fenomena hemoragik, sering dengan hepatomegali dan pada kasus berat tanda-

6
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tanda kegagalan sirkulasi. Pasien ini dapat mengalami syok hipovolemik yang
diakibatkan oleh kebocoran plasma. Syok ini disebut sindrom syok dengue (DSS)
dan dapat menjadi fatal (Anonim, 1997).
Penyakit DBD disebabkan oleh virus dengue dengan tipe DEN 1, DEN 2,
DEN 3 dan DEN 4. Virus tersebut termasuk dalam group B Arthropod borne
viruses (arboviruses). Keempat tipe virus tersebut telah ditemukan di berbagai
daerah di Indonesia antara lain Jakarta dan Yogyakarta. Virus yang banyak
berkembang di masyarakat adalah virus dengue dengan tipe DEN 1 dan DEN 3
(Anonim, 2004).

B. Nyamuk Ae. aegypti
Nyamuk Ae. aegypti dikenal dengan sebutan black and white mosquitoes
atau tiger mosquitoes karena tubuhnya memiliki ciri yang khas yaitu adanya garisgaris dan bercak-bercak putih keperakan di atas warna hitam (Soegijanto, 2004).
Nyamuk Ae. aegypti bersifat diurnal atau aktif pada pagi hingga siang hari.
Penularan penyakit dilakukan oleh nyamuk betina karena hanya nyamuk betina
yang mengisap darah. Hal itu dilakukannya untuk memperoleh asupan protein
yang

diperlukannya

untuk

memproduksi

telur.

Nyamuk

jantan

tidak

membutuhkan darah, dan memperoleh energi dari nektar bunga ataupun
tumbuhan. Jenis nyamuk ini menyenangi area yang gelap dan benda-benda
berwarna hitam atau merah. Demam berdarah kerap menyerang anak-anak karena
anak-anak cenderung duduk di dalam kelas selama pagi hingga siang hari dan
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kaki mereka yang tersembunyi di bawah meja menjadi sasaran utama nyamuk
jenis ini (Anonim, 2006a).
Nyamuk Ae. aegypti betina menggigit manusia pada siang hari. Setelah
menggigit manusia yang darahnya mengandung virus demam berdarah dengue
nyamuk ini dapat segera menularkan virus tersebut pada orang yang digigit
berikutnya atau setelah masa inkubasi selama 8-10 hari (Gubler, 1984 cit
Maharani, 2006).

1. Klasifikasi
Klasifikasi nyamuk Ae. aegypti menurut Goma (1996) sebagai berikut :
Philum

: Arthropoda

Class

: Insecta

Sub-class

: Pterigota

Ordo

: Diptera

Sub-ordo

: Nematocera

Family

: Culicidae

Sub-family

: Cilicinae

Tribe

: Culicini

Genus

: Aedes

Species

: Aedes aegypti
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2. Siklus hidup nyamuk Ae. aegypti

Dalam siklus hidupnya, Ae. aegypti mengalami 4 stadium yaitu telur,
larva,

pupa,

dan

dewasa,

sehingga

termasuk

metamorfosis

sempurna

(holometabola). Stadium telur, larva, dan pupa hidup di dalam air tawar yang
jernih serta tenang. Genangan air yang disukai sebagai tempat perindukannya
(breeding place) adalah genangan air yang terdapat di dalam suatu wadah atau
kontainer, bukan genangan air di tanah (Soegijanto, 2004)

Nyamuk Ae. aegypti meletakkan telur pada permukaan air bersih secara
individual. Telur berbentuk elips berwarna hitam dan terpisah satu dengan yang
lain. Telur menetas dalam 1 sampai 2 hari menjadi larva. Terdapat 4 tahapan
dalam perkembangan larva. Perkembangan dari instar 1 ke instar 4 memerlukan
waktu sekitar 5 hari. Setelah mencapai instar ke-4, larva berubah menjadi pupa
kemudian memasuki masa dorman. Pupa bertahan selama 2 hari sebelum akhirnya
nyamuk dewasa keluar dari pupa. Perkembangan dari telur hingga nyamuk
dewasa membutuhkan waktu 7 hingga 8 hari, namun dapat lebih lama jika kondisi
lingkungan tidak mendukung (Anonim, 2006a).
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Dewasa

Pupa

Telur

Larva
Gambar 1. Siklus hidup nyamuk Ae. aegypti (Anonim, 2006a)

3. Morfologi nyamuk Ae. aegypti
a. Telur
Telur Ae. aegypti tahan kekeringan dan dapat bertahan hingga 1 bulan
dalam keadaan kering. Jika terendam air, telur kering dapat menetas menjadi larva
(Anonim, 2006a). Telur yang diletakkan dalam air menetas dalam waktu 1-3 hari
pada suhu 30º C, tetapi perlu waktu 7 hari pada suhu 16º C (Brown, 1969).
Telur nyamuk Ae. aegypti berbentuk elips atau oval memanjang, warna
hitam, ukuran 0,5-0,8 mm, permukaan polygonal, tidak memiliki alat penampung,
dan diletakkan satu persatu pada benda-benda yang terapung atau pada dinding
bagian dalam tempat penampungan air (TPA) yang berbatasan langsung dengan
permukaan air (Soegijanto, 2004).
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Gambar 2. Telur nyamuk Ae. aegypti (Anonim, 2006a)

b. Larva
Larva

Ae.

aegypti

memiliki

ciri

(1)

bergerak

lincah

dengan

membengkokkan tubuhnya, (2) tubuh langsing dengan perbandingan yang
sepadan

(3)

fototropisme

negatif

atau

bergerak

menghindari

cahaya

(Gandahusada, dkk., 1992).

Gambar 3. Larva nyamuk Ae. aegypti (Anonim, 2006a)

c. Pupa
Pupa Ae. aegypti bentuk tubuhnya bengkok, dengan bagian kepala-dada
(cephalothorax) lebih besar bila dibandingkan dengan bagian perutnya, sehingga
tampak seperti tanda baca koma. Pada bagian punggung (dorsal) dada terdapat
alat pernafasan seperti terompet. Pada ruas perut ke-8 terdapat sepasang alat
pengayuh yang berguna untuk berenang. Alat pengayuh tersebut berjumblai
panjang dan bulu di nomor 7 pada ruas perut ke-8 tidak bercabang. Pupa adalah
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bentuk tidak makan, tampak gerakannya lebih lincah bila dibandingkan dengan
larva (Soegijanto, 2004).

Gambar 4. Pupa nyamuk Ae. aegypti (Anonim, 2006a)

d. Nyamuk dewasa
Nyamuk Ae. aegypti tubuhnya tersusun dari 3 bagian, yaitu kepala, dada,
dan perut. Pada bagian kepala terdapat sepasang mata majemuk dan antenna yang
berbulu. Alat mulut nyamuk betina tipe penusuk-pengisap (piercing-sucking) dan
termasuk lebih menyukai manusia (anthropophagus), sedangkan nyamuk jantan
bagian mulut lebih lemah sehingga tidak mampu menembus kulit manusia, karena
itu tergolong lebih menyukai cairan tumbuhan (phytophagus). Nyamuk betina
mempunyai antena tipe-pilose, sedangkan nyamuk jantan tipe-plumose. Dada
nyamuk tersusun dari 3 ruas yaitu protoraks, mesotoraks, dan metatoraks. Setiap
ruas dada ada sepasang kaki yang terdiri dari femur (paha), tibia (betis), dan tarsus
(tapak). Pada ruas-ruas kaki ada gelang-gelang putih tetapi pada bagian tibia kaki
belakang tidak ada gelang-gelang putih. Pada bagian dada juga terdapat sepasang
sayap tanpa noda-noda hitam. Bagian punggung (mesontum) ada gambaran garisgaris putih yang dapat dipakai untuk membedakan dengan jenis yang lain.
Gambaran punggung nyamuk Ae. aegypti berupa sepasang garis lengkung putih
(bentuk lyre) pada tepinya dan sepasang garis submedian di tengahnya. Perut
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terdiri dari 8 ruas dan pada ruas-ruas tersebut terdapat bintik-bintik putih
(Soegijanto, 2004).

Gambar 5. Nyamuk Ae. aegypti dewasa (Anonim, 2006a)

C. Pengendalian Vektor
Pengendalian vektor dilakukan untuk menekan populasi serangga yang
menjadi vektor dari penyakit sampai berada di bawah batas kemampuannya dalam
menularkan penyakit. Cara yang paling efektif dari pengendalian vektor adalah
penatalaksanaan lingkungan yang termasuk perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan dan pemantauan aktivitas untuk modifikasi atau manipulasi faktorfaktor lingkungan dengan suatu pandangan untuk mencegah dan mengurangi
perkembangan vektor dan kontak manusia-vektor-patogen (Anonim, 1997).
Secara garis besar ada 4 cara pengendalian vektor (Soegijanto, 2004)
yaitu:
a. Pengendalian cara kimiawi
Pengendalian yang menggunakan insektisida yang dapat ditujukan
terhadap nyamuk dewasa atau larva. Secara umum penggunaan insektisida sangat
berhasil mengendalikan beberapa jenis serangga, namun penggunaan terusmenerus akan menyebabkan resistensi. Bagi lingkungan akan terdapat dampak
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negatif yang berbahaya, seperti tersebarnya banyak jenis bahan pencemar di
lingkungan hidup baik di dalam tanah, air, udara dan di mana saja sehingga
kualitas lingkungan semakin menurun. Kesehatan manusia dan hewan tentu saja
terkena dampak dari pencemaran lingkungan. Insektisida yang sifatnya beracun
serta relatif persisten di lingkungan maka residu yang ditinggalkan di lingkungan
yang menjadi masalah. Residu insektisida telah ada di dalam tanah, air minum, air
sungai, air sumur, udara dan di dalam makanan yang sehari-hari dikonsumsi
seperti buah-buahan dan sayur-sayuran.
b. Pengendalian biologis
Pengendalian

biologis

dilakukan

dengan

menggunakan

kelompok

organisme hidup, baik dari golongan mikroorganisme, hewan invertebrata atau
hewan vertebrata. Organisme yang digunakan umumnya bersifat predator
(memangsa binatang lainnya), parasitik (membunuh inangnya) atau patogenik
(virus, bakteri, jamur). Keuntungan dari pengendalian ini adalah tidak adanya
kontaminasi kimiawi terhadap lingkungan tetapi tindakan ini butuh biaya yang
mahal untuk pemeliharaan organisme dan kesulitan dalam penerapan dan
produksinya.
c. Pengendalian mekanik/ pengelolaan lingkungan
Pengendalian menggunakan beberapa cara antara lain dengan mencegah
nyamuk kontak dengan manusia yaitu memasang kawat kasa pada lubang
ventilasi

rumah,

jendela,

dan

pintu.

Pemerintah

sekarang

ini

sedang

menggalakkan gerakan 3 M yaitu menguras, menutup, dan menanam dalam tanah
barang-barang bekas atau sampah yang dapat menampung air hujan. Pengendalian
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ini tidak ada kontaminasi kimiawi dan cukup mudah untuk dilakukan tetapi jelas
membutuhkan tenaga yang banyak karena harus dilakukan secara kontinyu, dan
efisiensi serta efektivitasnya rendah.
d. Pengendalian cara radiasi
Pengendalian dengan cara nyamuk dewasa jantan diradiasi dengan bahan
radioaktif dengan dosis tertentu sehingga menjadi mandul. Kerugian dari
pengendalian ini adalah binatang yang bukan sasaran akan ikut terkena imbas dan
butuh sumber listrik.

D. Resistensi Serangga

Suatu arthropoda dikatakan kebal terhadap jenis insektisida bila
arthropoda tahan atau tetap hidup pada dosis insektisida yang diberikan.
Resistensi dapat terjadi oleh karena serangga memiliki enzim yang mampu
menetralisir racun, selain itu terdapat timbunan lemak di dalam tubuh serangga
yang dapat menyerap insektisida yang masuk dan hambatan-hambatan lain yang
dapat mencegah penyerapan insektisida ke dalam tubuh meningkatkan daya
resistensi arthropoda tersebut. Selain faktor yang dimiliki arthropoda tersebut,
maka hal-hal lain yang dapat mempengaruhi terjadinya resistensi arthropoda
terhadap insektisida adalah stadium serangga, generation time, dan kompleksitas
genetik dari arthropoda. Insektisida yang bekerja terhadap semua stadium
serangga, artinya dapat membunuh stadium telur, larva, pupa, dan stadium dewasa
misalnya, akan lebih cepat terjadi resistensi terhadapnya dibandingkan dengan
insektisida yang hanya bekerja terhadap satu stadium dari serangga. Serangga-
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serangga yang mempunyai beberapa generasi dalam satu tahun, akan lebih cepat
menjadi resisten terhadap insektisida dibandingkan dengan serangga-serangga
yang hanya mempunyai satu generasi dalam satu tahunnya. Dalam hal
kompleksitas dari gen semakin banyak gen yang mengatur kemampuan resistensi
serangga terhadap insektisida, makin lambat terjadinya resistensi. Bila terjadi
resistensi terhadap insektisida, maka selain dosis harus ditingkatkan, juga harus
diciptakan insektisida baru untuk membunuh serangga tersebut oleh karena jika
dosis terus menerus ditingkatkan, pada suatu saat akan membahayakan kesehatan
manusia dan kesehatan lingkungan (Soedarto, 1989).
Pada dasarnya dikenal ada 3 macam mekanisme resistensi serangga
terhadap insektisida (Georghiou & Saito, 1983 cit Mulyaningsih, 2004).
a. Mekanisme biokemis
Mekanisme resistensi secara biokemis dapat terjadi karena serangga
memiliki kemampuan mengubah senyawa beracun yang masuk ke dalam
tubuhnya menjadi senyawa yang tidak beracun melalui proses biokimia.
Perubahan target. Mekanisme ini berdasarkan adanya perubahan target
sasaran yang diakibatkan karena beberapa hal, yaitu enzim yang berubah, reseptor
yang berubah, dan metabolisme yang berubah. Resistensi yang disebabkan adanya
enzim yang berubah, dapat terjadi karena fungsi enzim berubah. Sebagai contoh
serangga strain R resisten terhadap insektisida organofosfat atau karbamat karena
menurunnya afinitas asetilkolinesterase terhadap inhibitor-inhibitornya (Mourya
et al., 1993 cit Mulyaningsih, 2004).
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Mekanisme resistensi ini dapat juga terjadi karena overexpression enzyme
(Hayes & Wolf, 1990 cit Mulyaningsih, 2004). Insektisida yang masuk dalam
tubuh serangga terikat pada enzim karena mempunyai reseptor yang spesifik,
apabila terjadi perubahan pada reseptor tersebut maka akan terjadi resistensi.
Resistensi yang disebabkan metabolisme yang berubah, dapat terjadi karena
serangga memiliki kemampuan mengubah senyawa beracun yang masuk ke dalam
tubuhnya menjadi senyawa yang tidak atau kurang beracun.
Gen knock-down resistance (kdr). Mekanisme resistensi ini dapat terjadi
karena menurunnya sensitivitas syaraf terhadap insektisida yang masuk pada
tingkat seluler (neuron).
b. Mekanisme fisiologis
Mekanisme resistensi fisiologis dapat terjadi karena penurunan laju
penetrasi melalui membran, misalnya kutikula. Penurunan laju penetrasi melalui
membran akan menyebabkan terjadinya pengurangan jumlah ikatan pada sasaran,
yang mengakibatkan jumlah insektisida yang disimpan menjadi berkurang, sedang
yang dieliminasi menjadi meningkat.
c. Mekanisme perilaku
Mekanisme resistensi perilaku terjadi karena adanya perubahan perilaku.
Perilaku dapat berubah setelah diberi paparan dengan insektisida, sebagai contoh
terjadinya perubahan perilaku pada nyamuk Anopheles sp. yang tidak mau lagi
hinggap di dinding yang sudah disemprot dengan DDT.
Pada umumnya mekanisme resistensi merupakan gabungan dari beberapa
faktor penyebabnya, yaitu biokemis, fisiologis dan perilaku. Semakin spesifik
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suatu insektisida maka akan semakin mudah menyebabkan terjadinya resistensi
pada serangga sasaran.

E. Insektisida
Insektisida adalah suatu bahan yang mempunyai efek menolak, menarik
atau mematikan serangga dengan maksud membasmi serangga pengganggu
ataupun vektor penyakit (Gandahusada, dkk., 1992).
Berdasarkan stadium serangga yang dibunuhnya, maka insektisida dibagi
menjadi imagosida yang ditujukan pada serangga dewasa, larvasida yang
ditujukan pada larva serangga dan ovisida yang ditujukan pada telur serangga.
Berdasarkan tempat masuk insektisida ke dalam tubuh serangga, maka insektisida
dapat digolongkan atas racun kontak (contact poison) yang masuk ke dalam tubuh
serangga melalui kulit serangga, racun perut (stomach poison) yang masuk
melalui mulut atau alat pencernaan serangga, dan fumigans yang masuk melalui
pernafasan serangga. Selain itu terdapat repellan, suatu bahan kimia yang
ditujukan untuk menjauhkan manusia dari serangga-serangga pengganggu atau
serangga yang menjadi vektor penyakit (Soedarto, 1989). Berdasarkan susunan
kimia bahan aktif (senyawa yang memiliki racun) insektisida terdiri dari 4
kelompok besar yaitu organoklorin (OK), contoh DDT dengan nama kimia 1,1,1triKloro-2,2-bis(p-klorofenil) etana; organofosfat (OP), contoh Diazinon dengan
nama kimia O,O-dietil O-(2-isopropil-4 metil-6 pirimidinil) fosforotioat;
karbamat, contoh Karbaril dengan nama kimia 1-naftil N-metilkarbamat dan
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piretroid sintetik (PS), contoh fenvalerat dengan nama kimia siano (3fenoksifenil) metil 4-kloro-(1-metil-etil benzena asetat) (Untung, 2001).
Untuk memilih jenis insektisida dalam usaha memberantas serangga, maka
harus mempertimbangkan beberapa faktor yaitu species yang dituju, stadium
serangga yang ingin diberantas apakah stadium telur, larva, atau dewasa,
limgkungan hidup yang akan diberantas serangganya dan bagaimana sifat-sifat
biologik serangga yang akan diberantas agar dapat dipilih insektisida yang paling
mudah masuk ke dalam tubuh serangga, sebagai contoh dengan mengetahui cara
hidup, cara makan, dan sistem pernafasan serangga yang dituju, maka dapat
dipilih jenis-jenis insektisida yang tepat dan dilakukan pemberantasan dengan
cara dan metode yang benar (Soedarto, 1989).
Kebanyakan insektisida OP adalah penghambat bekerjanya enzim
asetilkolinesterase. Dalam sistem syaraf serangga antara sel syaraf atau neuron
dengan sel-sel lain termasuk sel otot terdapat celah yang disebut sinapse. Enzim
asetilkolin yang dibentuk oleh sistem syaraf pusat berfungsi untuk menghantarkan
pesan atau impuls dari sel syaraf ke sel otot melalui sinapse. Setelah impuls
dihantarkan ke se-sel otot proses penghantaran impuls tersebut dihentikan oleh
karena bekerjanya enzim lain yaitu enzim asetilkolinesterase. Dengan enzim
tersebut asetilkolin dipecah menjadi asam asetat dan kolin. Insektisida OP
menghambat bekerjanya enzim asetilkolinesterase yang berakibat terjadi
penumpukan asetilkolin dan terjadilah kekacauan pada sistem penghantaran
impuls ke sel-sel otot. Keadaan ini menyebabkan pesan-pesan berikutnya tidak
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dapat diteruskan, otot kejang dan akhirnya terjadi kelumpuhan (paralisis) dan
kematian (Untung, 2001).
Terdapat

2

Pseudocholinesterase.

enzim
True

kolinesterase
cholinesterase

yaitu

True

secara

cholinesterase

kimia

dalam

dan

bentuk

asetilkolinesterase mempengaruhi sistem saraf pusat, ganglion simpatetik,
eritrosit. Pseudocholinesterase secara kimia dalam bentuk butirilkolinesterase
dapat mempengaruhi SSP, plasma, pankreas, liver dan mukosa usus. Inaktivasi
asetilkolin terjadi pada pengikatan 2 sisi yang berbeda pada enzim kolinesterase.
Sisi anionik pada enzim kolinesterase berikatan dengan atom N pada asetilkolin
dan sisi ester berikatan dengan gugus karboksil dari asetilkolin. Keduanya
berikatan membentuk kompleks asetilkolin-kolinesterase. Sisi esteratik pada
asetilkolinesterase akan difosforilasi oleh organofosfat sehingga enzim menjadi
nonaktif. Di dalam otak (sistem saraf pusat) juga terdapat enzim esterase yang
disebut neurotoxic esterase (NTE). NTE ini juga terfosforilasi oleh organofosfat
(Sinha and Sharma, 2003).
Umur residu dari organofosfat tidak berlangsung lama sehingga
peracunan kronis terhadap lingkungan cenderung tidak terjadi karena faktor-faktor
lingkungan

mudah

menguraikan

senyawa-senyawa

organofosfat

menjadi

komponen yang tidak beracun. Senyawa ini merupakan racun akut sehingga
dalam penggunaannya faktor-faktor keamanan sangat diperhatikan. Bahaya yang
ditimbulkannya dalam lingkungan hidup tidak berlangsung lama, sebagian besar
insektisida dan sebagian fungisida yang digunakan saat ini adalah dari golongan
organofosfat (Tarumingkeng, 2001).
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Golongan organofosfat bekerja sebagai racun kontak, racun perut dan juga
racun pernafasan. Pemberian dengan takaran yang rendah sudah memberikan efek
yang memuaskan, selain kerjanya yang cepat dan mudah terurai. Golongan
organofosfat bekerja dengan cara menghambat aktivitas enzim kolinesterase,
sehingga asetilkolin tidak terhidrolisa (Sartono, 1999). Salah satu insektisida
organofosfat yang digunakan adalah malation.

F. Malation
Malation berupa larutan berwarna tengguli dengan bau yang sangat tidak
menyenangkan. Malation merupakan salah satu insektisida golongan organofosfat
yang hingga kini banyak digunakan untuk memberantas nyamuk dewasa.
Malation digunakan untuk mengendalikan nyamuk Ae. aegypti karena malation
bersifat sangat toksik bagi serangga tetapi tidak membahayakan manusia dan
binatang. Malation merupakan insektisida yang digunakan dengan cara
pengasapan atau pengabutan (fogging) dalam bentuk aerosol yaitu bentuk partikel
yang sangat halus, hal ini berhubungan dengan sifat nyamuk Ae. aegypti yang
lebih senang terbang di udara dan berada pada tempat-tempat hinggap pada waktu
beristirahat, dengan fogging memungkinkan insektisida berada lama di udara
sehingga cukup waktu untuk mengadakan kontak dengan sejumlah besar serangga
yang dituju, dalam hal ini adalah nyamuk Ae. aegypti. Malation dapat digunakan
baik dalam rumah (indoors) maupun di luar rumah (outdoors) dan berfungsi
sebagai racun kontak. Malation sering juga digunakan untuk mengganti
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insektisida golongan chlorinated hydrocarbon, seperti DDT yang telah
mengakibatkan resistensi (Gandahusada, dkk., 1992).
Malation

atau

O,O-dimetil-S-(1,2-dikarbothoxyetil)

dithiophosphate.

Mempunyai rumus molekul C10H19O6PS2 berbentuk cair pada suhu kamar, dengan
berat molekul 330,36, kelarutan dalam air 130 mg/L, dapat larut dalam pelarut
organik, titik didih 156˚ C/0,7 mm, tekanan uapnya 5,3mPa @30C, koefisien
partisi 2,7484 dan koefisien adsorbsi 1800 (Gunther & Blinn, 1990).

Gambar 6. Struktur Kimia malation (Miller, 1995).

Insektisida malation merupakan senyawa yang inaktif. Toksisitas yang
terjadi pada insekta sama dengan yang terjadi pada manusia, tergantung pada
perubahannya menjadi metabolit yang aktif, yaitu malaokson (Levine, 1973).

Gambar 7. Struktur Kimia Malaokson

Kegunaan malation sebagai insektisida tergantung pada fakta bahwa
malaokson lebih stabil pada insekta dibandingkan pada mamalia. Pada manusia,
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senyawa inaktif tidak hanya akan diaktivasi oleh enzim mikrosomal tapi juga
mengalami inaktifasi secara cepat oleh hidrolisis non mikrosomal. Bila enzim
mikrosomal distimulasi aktivitasnya, maka insektisida menjadi lebih berbahaya
bagi manusia (Levine, 1973).
Malation
(inactive drug)
Cepat pada serangga
Lambat pada manusia

Cepat pada manusia
Lambat pada serangga

Oksidasi
Hidrolisis
(enzim mikrosomal) (enzim non mikrosomal)

Hidrolisis
Malaokson
(active drug)

Metabolit tidak aktif
(Inactive compounds)
Cepat pada manusia
Lambat pada serangga

Gambar 8. Biotransformasi insektisida malation pada manusia dan serangga (Levine, 1973)

G. Dasar Pemikiran
Penggunaan insektisida dalam jangka waktu yang lama dan terus-menerus
dapat menyebabkan terjadinya resistensi pada nyamuk sasaran. Resistensi yang
terjadi pada tubuh nyamuk bisa berakibat tidak efektifnya insektisida yang
digunakan untuk pengendalian.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
24

H. Keterangan Empiris
Hasil yang diharapkan pada penelitian ini apakah nyamuk Ae. aegypti dari
Kecamatan Telanaipura (Jambi) sudah resisten terhadap insektisida malation.
Untuk mengetahui tingkat resistensi dapat diketahui dengan mencari nilai ERR.
Nilai ERR pada penelitian ini sebesar 12,529 yang menurut FAO (1986), (cit
Mulyaningsih, 2004) dapat dikatakan tingkat resistensinya nyata karena berada
pada kisaran 10-100.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A.

Jenis dan Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah eksperimental murni dengan rancangan the post
test only control group design.

B. Definisi Operasional
1.

Resistensi adalah kondisi untuk mampu bertahan atau kebal terhadap suatu
zat

2.

Malation adalah insektisida turunan organofosfat yang bekerja sebagai racun
kontak digunakan untuk membunuh nyamuk stadium dewasa.

3.

Lethal Concentration 50 (LC50) adalah konsentrasi larutan malation yang
dapat menyebabkan kematian 50% nyamuk uji.

4.

Estimated Resistance Ratio (ERR) adalah perbandingan nilai LC50 nyamuk
uji dengan nilai LC50 nyamuk kelompok kontrol negatif, sehingga digunakan
untuk menentukan status resistensi.

C. Bahan Penelitian
Bahan penelitian yang digunakan adalah insektisida malation yang
diperoleh dari Laboratorium Parasitologi Fakultas Kedokteran Umum UGM
Yogyakarta.

25
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D. Subyek Penelitian
Subyek uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1.

Nyamuk Ae. aegypti betina dari daerah Kecamatan Telanaipura (Jambi)
sebagai nyamuk uji.

2.

Nyamuk Ae. aegypti sebagai kontrol positif dan kontrol negatif yang
diperoleh dari Laboratorium Parasitologi Fakultas Kedokteran Umum UGM
Yogyakarta.
E. Alat Penelitian
Adapun alat penelitian yang digunakan sebagai berikut :

1.

Ovitrap sebagai alat untuk penangkap telur nyamuk.

2.

Loyang plastik yang digunakan untuk memelihara larva sampai stadium
pupa.

3.

Sangkar nyamuk yang digunakan untuk memelihara nyamuk dewasa.

4.

Labu ukur 100 ml digunakan untuk membuat larutan stok 1 ppm atau
konsentrasi 10-4 % .

5.

Mikropipet dan pipet ukur untuk mengambil larutan stok dalam pembuatan
berbagai konsentrasi larutan malation.

6.

Tabung digunakan untuk membuat berbagai konsentrasi larutan malation.

7.

Tabung uji adalah tabung dari WHO untuk uji resistensi nyamuk

8.

Kertas saring untuk memaparkan larutan malation di dalam tabung uji.

9.

Aspirator sebagai alat penangkap nyamuk dari sangkarnya.

10.

Pipet tetes untuk mengambil larutan dan meneteskan larutan malation pada
kertas saring.
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F. Tata Cara Penelitian
1. Kolonisasi nyamuk Ae. aegypti
Telur nyamuk didapat dengan menggunakan ovitrap. Pada bagian dalam
kaleng tersebut diberi air setengah volumenya, dan ditempeli kertas saring dengan
posisi melingkar serta menyentuh air kira-kira 3 4 nya. Nyamuk akan bertelur
pada permukaan kertas saring yang lembab tersebut. Ovitrap diletakkan di
beberapa rumah di daerah Kecamatan Telanaipura (Jambi) dan dibiarkan selama 1
minggu, diamati sampai terlihat telur nyamuk yang berupa bintik-bintik hitam
pada kertas saring.
Kertas saring tersebut kemudian dibawa ke Laboratorium Parasitologi
Fakultas Kedokteran Umum UGM. Telur-telur yang didapat dimasukkan ke
dalam loyang plastik yang berisi air untuk ditetaskan menjadi larva. Larva
tersebut diberi makanan berupa ekstrak liver dan serbuk ayam. Larva dalam
beberapa hari akan berubah menjadi pupa. Pupa adalah stadium tanpa makan.
Pupa dipindah ke dalam gelas kemudian dimasukkan dalam sangkar nyamuk.
Pupa akan berubah menjadi nyamuk dewasa, kemudian nyamuk tersebut diambil
dengan aspirator untuk diidentifikasi. Nyamuk dewasa tersebut belum tentu
semuanya Ae. aegypti oleh karena itu diidentifikasi untuk memisahkan nyamuk
Ae. aegypti dengan nyamuk jenis lainnya. Nyamuk jenis Ae. aegypti
dikembangbiakkan dan dipelihara lagi dalam sangkar nyamuk, sedangkan nyamuk
yang lainnya dibuang atau dimusnahkan. Diambil nyamuk Ae. aegypti betina dan
siap digunakan untuk penelitian.
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2. Pembuatan seri konsentrasi larutan malation
Untuk mendapatkan malation 1% diambil 10 mikroliter malation 99%
dilarutkan dalam aceton sampai volume 1 ml. Malation 1% tersebut diambil 10
mikroliter dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan ditambah aquades sampai
100 ml, larutan ini merupakan larutan dengan konsentrasi 1 ppm (larutan stok).
Larutan stok malation 1 ppm ini digunakan untuk membuat berbagai seri
konsentrasi. Berbagai konsentrasi dapat dibuat dengan menggunakan rumus
C1.V1=C2.V2. C1 merupakan konsentrasi malation stok, V1 adalah volume larutan
stok yang diperlukan untuk membuat larutan uji, C2 merupakan konsentrasi
malation yang dikehendaki, dan V2 adalah volume larutan malation yang
dikehendaki.
Larutan malation dengan konsentrasi 0,05 ppm dibuat dengan mengambil
larutan stok sebanyak 0,5 ml dimasukkan ke dalam tabung kemudian ditambahkan
aquades sampai 10 ml. Larutan malation dengan konsentrasi 0,1 ppm dibuat
dengan mengambil larutan stok sebanyak 1 ml dimasukkan ke dalam tabung
kemudian ditambahkan aquades sampai 10 ml. Larutan malation dengan
konsentrasi 0,2 ppm dibuat dengan mengambil larutan stok sebanyak 2 ml
dimasukkan ke dalam tabung kemudian ditambahkan aquades sampai 10 ml.
Larutan malation dengan konsentrasi 0,4 ppm dibuat dengan mengambil larutan
stok sebanyak 4 ml dimasukkan ke dalam tabung kemudian ditambahkan aquades
sampai 10 ml. Larutan malation dengan konsentrasi 0,8 ppm dibuat dengan
mengambil larutan stok sebanyak 8 ml dimasukkan ke dalam tabung kemudian
ditambahkan aquades sampai 10 ml.
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Tabel I. Jumlah larutan stok yang diperlukan untuk membuat berbagai konsentrasi
larutan malation

C1
ppm
1
1
1
1
1

V1
(ml)
0,5
1
2
4
8

C2
ppm
0,05
0,1
0,2
0,4
0,8

V2
(ml)
10
10
10
10
10

Keterangan : C1 : konsentrasi malation stok
V1 : volume larutan stok yang diperlukan
C2 : konsentrasi malation yang akan dibuat
V2 : volume larutan malation yang akan dibuat

3. Uji Pendahuluan
Uji pendahuluan dilakukan untuk menentukan variasi konsentrasi yang
diperlukan pada penelitian. Pada uji ini dilakukan pengamatan terhadap nyamuk
uji yang mengalami kematian karena paparan insektisida malation. Pengamatan
dilakukan dengan berbagai peringkat konsentrasi. Dari hasil uji tersebut diamati
konsentrasi malation yang memberikan aktivitas kematian nyamuk uji antara
20%-80%, selanjutnya dibuat 5 peringkat konsentrasi.
Peringkat konsentrasi ditentukan dengan cara mengalikan konsentrasi
dengan faktor pengali yang sama (peringkat konsentrasi berdasarkan deret ukur),
yang diperoleh berdasarkan rumus sebagai berikut :

F=

n −1

LD
SD

F : faktor pengali (increment factor)

SD : dosis rendah

n : jumlah peringkat konsentrasi

LD : dosis tinggi
(Malone & Robichaud, 1962 cit Thompson, 1985)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
30

4. Uji resistensi
Diperlukan nyamuk Ae. aegypti dewasa sebanyak 25 ekor. Pengujian
dilakukan dengan 6 tabung untuk uji nyamuk dan 6 tabung untuk pemulihan.
Kertas saring dimasukkan pada masing-masing tabung dan ditetesi malation
sampai merata. Nyamuk dimasukkan ke dalamnya, dan dibiarkan terpapar
malation selama 1 jam. Setelah itu dipindahkan ke dalam tabung pemulihan.
Tabung-tabung pemulihan dibiarkan pada ruangan selama ± 24 jam untuk
dihitung jumlah % kematiannya. Perlakuan kontrol dilakukan dengan menetesi
kertas saring dengan aquades, bukan dengan malation. Perlakuan ini bertujuan
untuk mengetahui pengaruh pemberian aquades terhadap kematian nyamuk uji.
Percobaan ini dikerjakan dengan 3 kali ulangan dalam kondisi ruangan yang
kurang lebih sama.
Kelompok kontrol positif menggunakan nyamuk Ae. aegypti yang sudah
dikembangbiakkan di Laboratorium Parasitologi Fakultas Kedokteran Umum
UGM. Kontrol negatif menggunakan nyamuk Ae. aegypti yang sudah
dikembangbiakkan di laboratorium Parasitologi Fakultas Kedokteran Umum
UGM. Kedua jenis nyamuk ini digunakan sebagai kontrol karena telah
dikembangbiakkan di Laboratorium Parasitologi Fakultas Kedokteran Umum
UGM dan pengujian status resistensinya masih dilakukan secara berkala hingga
sekarang dan dapat dijadikan standar.
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5. Analisis Hasil Penelitian
Persentase kematian nyamuk setelah perlakuan dihitung dengan cara
sebagai berikut :

Persentase kematian =

jumlah kematian nyamuk uji
x100%
total jumlah nyamuk

Untuk mengetahui status resistensi nyamuk Ae. aegypti dari lokasi dan
nyamuk dari kelompok kontrol (positif dan negatif) terhadap insektisida malation
dilakukan dengan analisis Probit guna mendapat harga LC50. Jika terjadi kematian
pada kelompok kontrol aquades sebesar 5%-9% maka dilakukan koreksi dengan
formula “Abbot” (Abbot, 1925 cit Mulyaningsih, 2004).

Formula Abbot :
% kematian =

%kematian kelompok uji − %kematian kelompok kontrol
x100%
100 − %kematian kelompok kontrol

Untuk mengetahui tingkat resistensi nyamuk Ae. aegypti dari Jambi, maka
dicari nilai Estimated Resistance Ratio (ERR) yaitu dengan membandingkan nilai
LC50 nyamuk uji dengan nilai LC50 nyamuk kontrol yang berasal dari
laboratorium yang diketahui masih resisten. Menurut FAO (1986), Cit
Mulyaningsih (2004), bila nilai ERR berkisar antara 10-100 maka tingkat
resistensinya dianggap nyata.

ERR =

LC 50 nyamuk uji
LC50 nyamuk kelompok kontrol negatif
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Status Resistensi
Pengamatan terhadap kematian nyamuk Ae. aegypti dari Kecamatan
Telanaipura (Jambi) akibat paparan insektisida malation seperti pada Tabel II dan
Tabel III.
Tabel II. Jumlah kematian nyamuk Ae. aegypti dari Kecamatan Telanaipura (Jambi) pada
masing-masing konsentrasi malation

Konsentrasi
Malation
(ppm)

Jumlah
Nyamuk

0,05

Rerata
Jumlah
kematian

Repilkasi I

Replikasi II

Replikasi III

75

Jumlah
Kematian
5

Jumlah
Kematian
4

Jumlah
Kematian
4

0,10

75

9

7

9

8,33

0,20

75

14

10

12

12

0,40

75

20

12

18

16,67

0,80

75

21

18

20

19,67

4,33

Dari hasil pengamatan, diketahui bahwa nyamuk uji pada perlakuan
kontrol menggunakan aquades tidak terdapat respon kematian, hal ini berarti tidak
ada pengaruh pemberian aquades terhadap kematian nyamuk, sehingga tidak perlu
dikoreksi dengan formula Abbot. Formula Abbot digunakan sebagai koreksi untuk
menentukan persentase kematian apabila terjadi kematian nyamuk lebih dari 5%
pada kelompok kontrol. Dari data yang diperoleh diketahui bahwa semakin tinggi
konsentrasi malation yang digunakan maka semakin tinggi pula respon kematian
nyamuk Ae. aegypti dari Kecamatan Telanaipura Jambi).
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Tabel III. Rerata persentase kematian nyamuk Ae. aegypti dari Kecamatan Telanaipura
(Jambi) pada masing-masing konsentrasi malation

Konsentrasi
malation (ppm)

% kematian nyamuk pada tiap-tiap perlakuan
Replikasi 1

Replikasi 2

Replikasi 3

Rerata %
kematian
nyamuk

0,05

20%

16%

16%

17,33%

0,10

36%

28%

36%

33,33%

0,20

56%

40%

48%

48%

0,40

80%

48%

72%

66,67%

0,80

84%

72%

80%

78,67%

Hasil uji berupa mortalitas nyamuk kontrol positif dan kontrol negatif dari
laboratorium digunakan sebagai pembanding dalam menentukan status resistensi
nyamuk Ae. aegypti terhadap malation seperti pada Tabel IV-V
Tabel IV. Rerata persentase kematian nyamuk Ae. aegypti dari Salatiga (kontrol negatif)
pada berbagai konsentrasi malation

Konsentrasi
malation (ppm)

0,05
0,10
0,20
0,40
0,80

Replikasi 1

Replikasi 2

Replikasi 3

Rerata %
kematian
nyamuk

72%
80%
96%
100%
96%

72%
84%
88%
92%
100%

76%
84%
92%
92%
100%

73,33%
82,67%
92%
94,67%
98,67%

% kematian nyamuk pada tiap-tiap perlakuan

Pada Tabel IV diketahui hasil uji kelompok nyamuk Ae. aegypti sebagai
kontrol negatif, rerata persentase kematian nyamuk meningkat sebanding dengan
meningkatnya konsentrasi malation, begitu juga dengan kontrol positif seperti
pada Tabel V.
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Tabel V. Rerata persentase kematian nyamuk Ae. aegypti dari Klitren, Yogyakarta (kontrol
positif) pada berbagai konsentrasi malation

1

2

3

Rerata %
kematian
nyamuk

0,05
0,10

12%
12%

12%
48%

24%
32%

16%
30,67%

0,20
0,40

40%
48%

28%
48%

44%
40%

37,33%
45,33%

0,80

56%

48%

56%

53,33%

Konsentrasi
malation (ppm)

% kematian nyamuk pada tiap-tiap perlakuan

Dari hasil analisis dengan Probit pada lampiran 4, 5, 6, didapat persamaan
garis regresi Probit untuk setiap kelompok uji seperti pada Tabel VI.
Tabel VI. Persamaan garis regresi Probit dan harga Chi square

Sampel

Persamaan garis regresi probit

Chi square
Hitung/tabel

Kelompok Kec. Telanaipura

Y = 1,46702 x + 3,05225

2,1/7,8

Kelompok kontrol negatif
Kelompok kontrol positif

Y = 1,27409 x + 4,70020
Y = 0,81717 x + 3,56871

0,5/7,8
1,4/7,8

Berdasarkan Tabel VI, diketahui bahwa harga chi square hitung nyamuk
uji dari Kecamatan Telanaipura dan dua kelompok kontrol lebih kecil dari pada
chi square tabel. Hal ini menunjukkan respon nyamuk Ae. aegypti dari ketiga
kelompok perlakuan tersebut terhadap pemaparan insektisida malation adalah
homogen. Garis regresi probit secara bermakna dapat menggambarkan hasil
percobaan, oleh sebab itu dengan melihat grafik regresi probit secara langsung
dapat diketahui besarnya konsentrasi malation yang diperlukan untuk membunuh
nyamuk Ae. aegypti.
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Gambar 9. Hubungan antara konsentrasi larutan malation dengan persentase kematian
nyamuk Ae. aegypti dari Kecamatan Telanaipura (Jambi), Ae. aegypti (kontrol
negatif), dan Ae. aegypti (kontrol positif) dari Lab. Parasitologi UGM.
Keterangan :
A: garis regresi probit kematian nyamuk Ae. aegypti dari Kec. Telanaipura (Jambi)
terhadap malation
B: garis regresi probit kematian nyamuk Ae. aegypti dari kelompok kontrol negatif
terhadap malation
C: garis regresi probit kematian nyamuk Ae. aegypti dari kelompok kontrol positif
terhadap malation

Dengan melihat respon berupa kematian nyamuk uji maka diperoleh
persamaan garis regresi probit sebagai berikut. Persamaan garis regresi probit
untuk nyamuk dari Kecamatan Telanaipura (Jambi) yaitu Y = 1,46702 x +
3,05225; persamaan garis regresi probit kontrol negatif Y = 1,27409 x + 4,70020;
dan persamaan garis regresi probit kontrol positif Y = 0,81717 x + 3,56871.
Persamaan garis regresi probit ini digunakan untuk mengetahui besarnya
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konsentrasi malation yang diperlukan untuk membunuh nyamuk uji pada
persentase yang diinginkan.
Persamaan garis regresi pada umumnya adalah y= bx + a. Pada persamaan
garis regresi probit, y menunjukkan nilai Probit, b atau slope menunjukkan arah
kemiringan garis regresi probit pada grafik, x menunjukkan log dosis atau
konsentrasi, dan a menunjukkan konstanta yang digunakan sebagai faktor koreksi.
Pada grafik dapat ditentukan langsung besarnya persentase kematian, nilai probit,
serta besarnya dosis yang dikehendaki. Besar sudut dapat ditentukan dengan
mencari nilai antitangen b, semakin besar nilai b maka sudut kemiringannya
semakin besar pula. Dari grafik dapat dilihat bahwa garis regresi probit untuk
kelompok nyamuk uji dari Kecamatan Telanaipura (Jambi) mempunyai sudut
kemiringan 55,72º, relatif lebih besar dibanding kelompok kontrol negatif yaitu
51,87º dan kelompok kontrol positif yaitu 39,25º. Garis regresi probit yang
semakin mendekati sumbu x berarti kenaikan peringkat dosis tidak berpengaruh
terhadap persentase kematian nyamuk. Dari grafik diketahui garis regresi probit
untuk kelompok nyamuk uji dari Kecamatan Telanaipura (Jambi) resisten
terhadap malation karena garis tersebut cenderung mendekati garis regresi probit
kelompok kontrol positif yang digunakan sebagai pembanding kelompok nyamuk
yang resisten.
Nilai LC50 dari insektisida malation pada masing-masing kelompok
perlakuan dapat dilihat pada Tabel VII.
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Tabel VII. Nilai LC50 malation terhadap nyamuk Ae. aegypti dari Kecamatan Telanaipura
(Jambi), Ae. aegypti dari Salatiga sebagai kontrol negatif, Ae. aegypti dari Klitren
(Yogyakarta) sebagai kontrol positif

Asal nyamuk uji

Nilai LC50 malation (ppm)

Ae. aegypti dari Kec. Telanaipura

0,213

Kontrol negatif

0,017

Kontrol positif

0,564

Keterangan :
Kontrol negatif = Nyamuk Ae. aegypti dari Laboratorium Parasitologi UGM yang rentan
terhadap malation
Kontrol positif = Nyamuk Ae. aegypti dari Laboratorium Parasitologi UGM yang resisten
terhadap malation

Dari Tabel VII diketahui nilai LC50 malation nyamuk Ae. aegypti dari Kec.
Telanaipura (Jambi) sebesar 0,213 ppm, relatif lebih besar dibanding LC50 dari
kelompok kontrol negatif yaitu 0,017 ppm, dan relatif lebih kecil dibanding LC50
dari kelompok kontrol positif yaitu 0,564 ppm.
Nilai LC50 dan fiducial limit 95% dari setiap kelompok uji dapat dilihat
pada Tabel VIII.
Tabel VIII. Lethal concentration 50 (LC50) dan fiducial limit 95% malation terhadap nyamuk
uji

Kelompok
Kecamatan Telanaipura
Kontrol negatif
Kontrol positif

LC50 (ppm)

Kisaran batas bawah
(ppm)

Kisaran batas atas
(ppm)

0,213
0,017
0,564

0,172
0,007
0,333

0,263
0,038
0,956

Keterangan :
Kontrol negatif = Nyamuk Ae. aegypti dari Laboratorium Parasitologi UGM yang rentan
terhadap malation
Kontrol positif = Nyamuk Ae. aegypti dari Laboratorium Parasitologi UGM yang resisten
terhadap malation

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa kisaran batas dari kedua kelompok
kontrol tidak ada yang menunjukkan nilai yang tumpang tindih. Hal ini terlihat
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dari nilai LC50 dari kelompok kontrol negatif dan kelompok kontrol positif yang
masing-masing tidak saling berada dalam fiducial limit kelompok lainnya. Hal ini
menunjukkan bahwa kedua kelompok ini mempunyai arti yang berbeda sehingga
bisa digunakan sebagai pembanding dengan makna yang berbeda.
Setelah didapat nilai LC50 untuk setiap kelompok uji, maka dapat dihitung
nilai ERR untuk memperkirakan tingkat resistensi nyamuk uji dengan
membandingkan nilai LC50 nyamuk Ae. aegypti dari Kecamatan Telanaipura
(Jambi) dengan nyamuk kontrol negatif. Dari hasil perhitungan didapat nilai ERR
sebesar 12,529. Menurut FAO (1986), (cit Mulyaningsih, 2004), jika nilai ERR
berada dalam kisaran 10-100 maka dianggap memiliki tingkat resistensi yang
nyata. Dengan kriteria tersebut dapat dikatakan bahwa nyamuk Ae. aegypti dari
Kecamatan Telanaipura (Jambi) menunjukkan tingkat resistensi yang nyata
terhadap malation.
Resistensi nyamuk bersifat turunan yang ditularkan melalui induknya.
Resistensi pada tubuh nyamuk dengan mekanisme resistensi bawaan yang
disebabkan oleh 1) daya absorbsi insektisida yang sangat lambat, sehingga
nyamuk tidak mati; 2) daya penyimpanan insektisida dalam jaringan yang tidak
vital, seperti jaringan lemak, sehingga alat-alat vital terhindar dan nyamuk tidak
mati; 3) daya ekskresi insektisida yang cepat; 4) detoksikasi insektisida oleh
enzim menyebabkan nyamuk tidak mati. Selain itu resistensi bisa diakibatkan
adanya kemungkinan penduduk sendiri sudah menggunakan insektisida malation,
juga kemungkinan dari daerah kecamatan lain yang sudah menggunakan malation
dan nyamuk berkembang biak sampai ke Kecamatan Telanaipura.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :
1. nyamuk Ae. aegypti dari Kecamatan Telanaipura (Jambi) resisten terhadap
malation dengan harga LC50 sebesar 0,213 ppm.
2. nyamuk Ae. aegypti dari Kecamatan Telanaipura (Jambi) telah menunjukkan
resistensi yang nyata terhadap malation karena memiliki ERR sebesar 12,529.

B. Saran
Dari hasil penelitian disarankan agar :
1. Perlu dilakukan penelitian sejenis dengan insektisida yang berbeda di
Kecamatan Telanaipura (Jambi).
2. Dinas Kesehatan Jambi sebaiknya tidak menggunakan insektisida malation
sebagai pengendali vektor DBD berkaitan dengan terjadinya resistensi pada
nyamuk vektor.

39
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Lampiran 1. Penentuan peringkat waktu pengamatan berdasarkan deret ukur
Rumus
F=

n −1

LD
SD

F : faktor pengali (increment factor)

SD : small dose (dosis rendah)

n : jumlah peringkat konsentrasi

LD : large dose (dosis tinggi)

diketahui : n = 5, LD = 0,8 ppm, SD = 0,05 ppm
F=

5 −1

0,8
0,05

F = 4 16
log F = log 4 16
log F =

1
log 16
4

log F = 0,301
F=2
Dengan F sebesar 2 maka dapat dihitung 3 peringkat waktu diantara 0,05 ppm dan
0,8 ppm, yaitu :
1. 0,05 x 2 = 0,1 ppm
2. 0,1 x 2 = 0,2 ppm
3. 0,2 x 2 = 0,4 ppm
maka peringkat waktu yang diperoleh dari perhitungan adalah 0,05 ppm; 0,1 ppm;
0,2 ppm; 0,4 ppm dan 0,8 ppm.
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Lampiran 2. Data Kasus DBD Perdesa
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Lampiran 3. Surat Pernyataan fogging di Kecamatan Telanaipura (Jambi)
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Pengolahan Data Penentuan LC50 Malation Terhadap Nyamuk Ae. aegypti dari
Kecamatan Telanaipura (Jambi)
1. x =

x =

Snwx
Snw

272,978
208,875

x = 1,3069

Snwy w
Snw
1038,004
yw =
208,875
y w = 4,9695

2. y w =

3. Sywyw
Sywyw
Sywyw
4. Sxyw
Sxyw
Sxyw
5. Sxx
Sxx
Sxx

= Snwyw2

-

(Snwy w )2

Snw
(1038,004)2
= 5233,50085 208,875
= 75,1415
(Snwx )(Snwy w )
= Snwxyw Snw
(
272,978)(1038,004 )
= 1406,97703 208,875
= 49,8125
(Snwx )2
= Snwx2 Snw
2
(
272,978)
= 90,70875 208,875

= 33,9548

6. Slope (b)
Sxy w
b=
Sxx
49,8125
= 1,46702
b=
33,9548
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7. Persamaan
Y = y w + b(x - x )
Y = 4,9695 + 1,46702 (x – 1,3069)
Y = 3,05225 + 1,46702x
8. Varian
1
Snw
1
Va =
= 0,0047876
208,875

Va =

9. Varian Slope
1
Vb =
Sxx
1
Vb =
= 0,0294509
33,9548
10. Chi square
2

X = Sywyw -

(Sxy w )2

Sxx
(49,8125)2
X2 = 75,1415 33,9548

X2 = 2,065377
11. Standar Error (s.e.b)
1
s.e.b =
Sxx
s.e.b =

1
33,9548

s.e.b = 0,1716126
12. Log LC50 (m)
5 - yw
m= x +
b
5 - 4,9695
m = 1,3069 +
1,46702
m = 1,3277
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antilog m
100
antilog 1,3277
LC50 =
100

13. LC50 =

LC50 = 0,213 ppm
Fiducial Limit untuk LC50
t 2 (Vb )
g=
b2
(1,96 )2 (0,0294509 )
g=
(1,46702 )2

( )

g = 0,05257
1
b2

﴾Va + (m - x ) 2 Vb ﴿

Vm

=

Vm

=

Vm

= 0,0022305

s.e.m =
=

1

(1,46702 )

2

﴾0,0047876 + (1,3277 – 1,3069) 2 0,0294509 ﴿

Vm

0,0022305 = 0,047228

t.s.e.m = 1,96 × s.e.m
=1,96 × 0,047228 = 0,092567
Kisaran batas atas LC50 = m + t.s.e.m
= 1,3277 + 0,092567
= 1,420267
antilog 1,420267
=
ppm
100
= 0,263 ppm
Kisaran batas bawah LC50 = m – t.s.e.m
= 1,3277 – 0,092567
= 1,235133
antilog 1,235133
=
ppm
100
= 0,172 ppm

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
50

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
51

Pengolahan Data Penentuan LC50 Malation Terhadap Nyamuk Ae. aegypti dari
Kelompok Kontrol Negatif
Snwx
Snw

1. x =

x =

134,551
120,600

x = 1,1157

Snwy w
Snw
738,280
yw =
120,600
y w = 6,1217

2. y w =

3. Sywyw
Sywyw
Sywyw
4. Sxyw
Sxyw
Sxyw
5. Sxx
Sxx
Sxx

= Snwyw2

-

(Snwy w )2

Snw
(738,280)2
= 4549,13080 120,600
= 29,5839
(Snwx )(Snwy w )
= Snwxyw Snw
(134,551)(738,280)
= 846,497 120,600
= 22,8128
(Snwx )2
= Snwx2 Snw
2
(
134,551)
= 168,021 120,600

= 17,9052

6. Slope (b)
Sxy w
b=
Sxx
22,8128
b=
= 1,27409
17,9052
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7. Persamaan
Y = y w + b(x - x )
Y = 6,1217 + 1,27409 (x – 1,1157)
Y = 4,7002 + 1,27409 x
8. Varian
1
Snw
1
Va =
= 0,0082918
120,600

Va =

9. Varian Slope
1
Vb =
Sxx
1
Vb =
= 0,0558496
17,9052
10. Chi square
2

X = Sywyw -

(Sxy w )2

Sxx
(22,8128)2
X2 = 29,5839 17,9052

X2 = 0,518386
11. Standar Error (s.e.b)
1
s.e.b =
Sxx
s.e.b =

1
17,9052

s.e.b = 0,2363252
12. Log LC50 (m)
5 - yw
m= x +
b
5 - 6,1217
m = 1,1157 +
1,27409
m = 0,2353
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antilog m
100
antilog 0,2353
LC50 =
100

13. LC50 =

LC50 = 0,017 ppm
Fiducial Limit untuk LC50
t 2 (Vb )
g=
b2
(1,96 )2 (0,0558496 )
g=
(1,27409 )2

( )

g = 0,13217
1
b2

﴾Va + (m - x ) 2 Vb ﴿

Vm

=

Vm

=

Vm

= 0,0317753

s.e.m =
=

1

(1,27409 )

2

﴾0,0082918 + (0,2353 – 1,1157) 2 0,0558496 ﴿

Vm

0,0317753 = 0,1782562

t.s.e.m = 1,96 × s.e.m
=1,96 × 0,1782562 = 0,3493821
Kisaran batas atas LC50 = m + t.s.e.m
= 0,2353 + 0,349382
= 0,584682
antilog 0,584682
=
ppm
100
= 0,038 ppm
Kisaran batas bawah LC50 = m – t.s.e.m
= 0,2353 – 0,349382
= - 0,114082
antilog - 0,114082
=
ppm
100
= 0,007 ppm
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Pengolahan Data Penentuan LC50 Malation Terhadap Nyamuk Ae. aegypti dari
Kelompok Kontrol Positif
1. x =

x =

Snwx
Snw

291,481
217,500

x = 1,3401

Snwy w
Snw
1014,376
yw =
217,500
y w = 4,6638

2. y w =

3. Sywyw
Sywyw
Sywyw
4. Sxyw
Sxyw
Sxyw
5. Sxx
Sxx
Sxx

= Snwyw2

-

(Snwy w )2

Snw
(1014,376 )2
= 4757,33345 217,500
= 26,4890
(Snwx )(Snwy w )
= Snwxyw Snw
(291,481)(1014,376)
= 1390,10827 217,500
= 30,69985
(Snwx )2
= Snwx2 Snw
2
(
291,481)
= 428,19450 217,500

= 37,56842

6. Slope (b)
Sxy w
b=
Sxx
30,69985
b=
= 0,81717
37,56842
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7. Persamaan
Y = y w + b(x - x )
Y = 4,6638 + 0,81717 (x – 1,3401)
Y = 3,56871 + 0,81717 x
8. Varian
1
Snw
1
Va =
= 0,0045977
217,500

Va =

9. Varian Slope
1
Vb =
Sxx
1
Vb =
= 0,0266181
37,56842
10. Chi square
2

X = Sywyw -

(Sxy w )2

Sxx
(30,69985)2
X2 = 26,4890 37,56842

X2 = 1,40195
11. Standar Error (s.e.b)
1
s.e.b =
Sxx
s.e.b =

1
37,56842

s.e.b = 0,1631505
12. Log LC50 (m)
5 - yw
m= x +
b
5 - 4,6638
m = 1,3401 +
0,81717
m = 1,7515
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antilog m
100
antilog 1,7515
LC50 =
100

13. LC50 =

LC50 = 0,564 ppm
Fiducial Limit untuk LC50
t 2 (Vb )
g=
b2
(1,96 )2 (0,0266181)
g=
(0,81717 )2

( )

g = 0,15313
1
b2

﴾Va + (m - x ) 2 Vb ﴿

Vm

=

Vm

=

Vm

= 0,0136317

s.e.m =
=

1

(0,81717 )

2

﴾0,0045977 + (1,7515 – 1,3401) 2 0,0266181 ﴿

Vm

0,0136317 = 0,1167549

t.s.e.m = 1,96 × s.e.m
=1,96 × 0,1167549 = 0,228840
Kisaran batas atas LC50 = m + t.s.e.m
= 1,7515 + 0,228840
= 1,98034
antilog 1,98034
=
ppm
100
= 0,956 ppm
Kisaran batas bawah LC50 = m – t.s.e.m
= 1,7515 – 0,228840
= 1,52266
antilog 1,52266
=
ppm
100
= 0,333 ppm
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Lampiran 7. Perhitungan Estimated Resistance Ratio

ERR =

ERR =

LC 50

LC 50 nyamuk uji
nyamuk kelompok kontrol negatif

0,213 ppm
0,017 ppm

ERR = 12,529
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Lampiran 8. Peralatan penelitian dan sangkar nyamuk Ae. aegypti

Mikropipet, tabung uji, aspirator

Sangkar nyamuk
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malation

Larva dalam loyang plastik
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