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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2012 sampai April 2012. 

Pengambilan sampel dilakukan pada musim hujan, yaitu pada bulan Februari 

sampai bulan Maret  2012. Pemilihan waktu pengambilan sampel pada musim 

hujan karena hujan akan turut mempengaruhi kelembapan udara dan menambah 

jumlah tempat perindukan nyamuk yang mempengaruhi populasi larva Aedes 

aegypti sehingga pengambilan sampel pada waktu tersebut diharapkan dapat 

maksimal. 

3.2 Tempat Penelitian  

Lokasi pengambilan sampel adalah di RW 9, 11, 15, 16, dan 18 Kelurahan 

Petemon, Kecamatan Sawahan, Surabaya (Gambar 2.7). Pemilihan lokasi 

pengambilan sampel didasarkan pada lokasi (RW) yang memiliki rata-rata 

kejadian DBD 4 sampai 5 kasus pada tahun 2008 sampai 2010. Data kasus 

penderita DBD pada ahun 2008 – 2010 di Kelurahan Petemon, Surabaya 

ditunjukkan pada Tabel 2.1. Persiapan, identifikasi, dan analisis data dilakukan di 

Laboratorium Ekologi Departemen Biologi Fakultas Sains dan Teknologi 

Universitas Airlangga. 
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3.3 Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah pipet plastik, mikroskop, 

botol plastik, senter, kertas label, alat tulis, lux meter, sling psychrometer, loop, 

gayung, saringan, nampan, dan pinset (Lampiran 7). 

Peralatan yang dipakai dalam pengamatan lapangan (out door dan indoor) 

adalah pipet plastik (diameter lubang 2 mm), botol plastik, senter, kertas label, 

alat tulis, lux meter, gayung, dan saringan (diameter 10 cm). Peralatan yang 

dipakai dalam pengamatan di laboratorium adalah pipet, alat tulis, loop, pinset, 

dan mikroskop. 

3.4 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan rancangan Probability Proportionate to Size 

Sampling. Dengan pemakaian rancangan sampling ini maka setiap klaster yang 

akan dijadikan lokasi sampling memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih 

sebagai sampel. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini termasuk dalam penelitian 

deskriptif dan analisis karena dalam penelitian ini selain mendeskripsikan 

karakteristik lingkungan juga mencoba menganalisis hubungan antara faktor 

lingkungan dengan keadaan sampel. Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan 

metode sistematik random sampling. Hasilnya dilaporkan dengan tabulasi dan 

dianalisis. Analisis data menggunakan penghitungan nilai House Index (HI), 

Container Index (CI), Breteau Index (BI), Larvae Density Index (LDI), Angka 

Bebas Larva (ABL), dan hubungan antara tingkat kekeruhan air dan intensitas 

cahaya dengan jumlah larva yang ditemukan dianalisis dengan Uji Regresi (Lok, 

1985). 
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3.5 Prosedur Kerja 

3.5.1 Menentukan ukuran sampel 

Ukuran sampel didapatkan berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari 

Kantor Kelurahan Petemon meliputi jumlah rumah, batas administratif kelurahan, 

dan denah kelurahan. Dari data tersebut didapatkan jumlah rumah pada lokasi 

pengambilan sampel, yaitu berjumlah 4.280 rumah. Jumlah sampel yang diambil 

harus representatif dan proporsional dengan jumlah populasi. Untuk itu perlu 

dilakukan penentuan ukuran sampel dengan menggunakan rumus Taro Yamane 

(Notoadmodjo, 2005). 

 

      n= 

Keterangan:  

n : Jumlah sampel 

N : Jumlah populasi 

d : Presisi/galat 

Dari hasil perhitungan rumus Taro Yamane didapatkan ukuran sampel sebesar 

366 rumah yang dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah rumah yang 

terdapat pada setiap RW yang dijadikan sebagai lokasi pengambilan sampel. 

Lokasi RW 9 diambil 79 rumah, RW 11 diambil 64 rumah, RW 15 diambil 63 

rumah, RW 16 diambil 56 rumah, dan RW 18 diambil 104 rumah (Tabel 4.5). 

3.5.2 Pengoleksian sampel 

Pengambilan sampel dilakukan pada pagi hari (pukul 08.00 – 12.00) dengan 

cara survei langsung. Sampel yang dikoleksi adalah berupa larva-larva nyamuk 

N 

N (d)2 + 1 
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(stadium larva dan pupa) yang dikoleksi langsung dari lapangan. Pengambilan 

sampel dilakukan dengan mencari breeding place nyamuk Aedes aegypti, baik 

indoor maupun outdoor dan mengambil seluruh larva nyamuk yang terdapat di 

dalamnya dengan menyedotnya menggunakan pipet plastik sekaligus menghitung 

larva yang terkoleksi. Untuk mempermudah pengoleksian sampel dengan jumlah 

yang besar dapat menggunakan saringan dengan diameter 10 cm. Keberadaan 

larva nyamuk Aedes aegypti diobservasi dengan memakai panduan observasi 

menurut Petunjuk Teknis Pemberantasan Nyamuk Penular Penyakit Demam 

Berdarah Dengue (Anonimus, 1992), yaitu : 

1. Semua tempat atau bejana yang dapat menjadi tempat perkembangbiakan 

nyamuk Aedes aegypti dicatat dan diperiksa (dengan mata telanjang) untuk 

mengetahui ada atau tidaknya larva. 

2. Untuk memeriksa Tempat Penampungan Air (TPA) yang berukuran besar 

seperti : bak mandi, tempayan, drum , dan bak penampungan air lainnya, jika 

saat pengamatan tidak menemukan larva nyamuk, tunggu kira-kira ½  – 1 

menit untuk memastikan bahwa benar larva memang tidak ada. 

3. Untuk memeriksa tempat-tempat perkembangbiakan yang kecil seperti vas 

bunga, pot tanaman air, botol yang airnya keruh, airnya perlu dipindahkan ke 

tempat lain. 

4. Untuk memeriksa larva di tempat yang kurang pencahayaan atau airnya keruh, 

dapat menggunakan senter sebagai alat pembantu penerangan.  
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Kemudian seluruh larva nyamuk yang terdapat di dalam container diambil 

seluruhnya dengan menyedotnya menggunakan pipet plastik dengan diameter 

lubang sekitar 2 mm dan menyimpannya di dalam botol plastik (Lampiran 9). 

3.5.3 Penyimpanan sampel 

Spesimen yang didapat selanjutnya disimpan untuk kemudian diamati. Agar 

spesimen tidak cepat rusak maka ditempatkan di dalam botol plastik yang telah 

diisi air dari container hingga separuh botol plastik tersebut agar tersisa ruang 

udara sebagai cadangan oksigen di dalam botol plastik. Jumlah spesimen yang 

dimasukkan ke dalam setiap botol plastik kurang lebih 200 individu agar 

spesimen dapat bergerak dengan leluasa. Kemudian pada bagian luar botol plastik 

tersebut diberi label yang berisi tentang nomor sampel, lokasi pengambilan, 

breeding place, jumlah, dan tanggal pengambilan sampel. Spesimen yang didapat 

selanjutnya diidentifikasi dan dihitung untuk mengetahui kepadatan populasinya. 

3.5.4 Pengambilan data faktor fisik, jenis kontainer, dan deskripsi keadaan 

lingkungan 

Faktor fisik yang diambil pada saat pengambilan sampel adalah intensitas 

cahaya dan tingkat kekeruhan air. Pengambilan kedua parameter ini dikarenakan 

cahaya merupakan faktor utama yang mempengaruhi nyamuk  dewasa beristirahat 

pada suatu tempat. Intensitas cahaya yang rendah dan kelembapan yang tinggi 

merupakan kondisi yang baik bagi tempat istirahat nyamuk. Kekeruhan air 

merupakan banyaknya zat yang tesuspensi atau terlarut pada media air (Gusrina, 

2008). Pada umumnya Aedes aegypti menyukai breeding place yang terdapat air 
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jernih. Pengambilan data tingkat kekeruhan air ini untuk mengetahui apakah 

terjadi perubahan perilaku bertelur nyamuk seiring dengan perubahan iklim yang 

terjadi. Intensitas cahaya diukur dengan menggunakan lux meter. Intensitas 

cahaya diukur setiap pengambilan sampel pada setiap rumah yang dijadikan 

sebagai lokasi pengambilan sampel. Intensitas cahaya yang diukur meliputi 

intensitas cahaya di dalam maupun di luar ruangan.  Pengambilan data tingkat 

kekeruhan air ini dilakukan pada setiap container yang ditemukan. 

Berdasarkan Gusrina (2008) tingkat kekeruhan air diukur dengan membuat 

deskripsi karakteristik kejernihan air yang terbagi menjadi tiga karakteristik, 

yaitu: 

1. Jernih : Dasar container dapat terlihat dengan jelas. 

2. Sedang : Dasar container terlihat remang-remang/buram. 

3. Keruh : Dasar container tidak tampak. 

Pengambilan data jenis kontainer dilakukan dengan mencatat jenis-jenis 

container yang ditemukan di lokasi sampling. Data jenis container meliputi bahan 

dasar dan warna dari container. Setelah itu, data yang didapat dicantumkan di 

tabel parameter fisik dan jumlah larva nyamuk Aedes aegypti di berbagai breeding 

place (Lampiran 2). 

Pengumpulan informasi tentang deskripsi lingkungan juga dilakukan untuk 

mengetahui kondisi lingkungan di lokasi sampling. Data ini diperoleh dengan 

mendeskripsikan masing-masing kondisi lingkungan di lima RW terpilih. 

 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Kepadatan Populasi Larva Aedes aegypti Pada 
Musim Hujan Di Kelurahan Petemon, Surabaya

Phontas Anton Sudibyo



32 
 

 
 

3.5.5 Identifikasi spesimen 

Spesimen yang telah dikoleksi kemudian dibawa ke Laboratorium Ekologi 

Departemen Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga untuk  

diidentifikasi dengan menggunakan kunci identifikasi (Anonimus, 1989), (Bonne-

Wepster dan Swellengrebel, 1953), dan (Wharton, 1978). Dalam proses ini 

diperlukan mikroskop dan loop untuk mempermudah proses identifikasi. 

Dari seluruh larva nyamuk yang ditemukan kemudian dikelompokkan 

berdasarkan penampakan morfologinya. Kemudian dari kelompok tersebut 

diambil beberapa larva untuk diidentifikasi. Penghitungan jumlah larva dilakukan 

setelah proses identifikasi selesai dilakukan 

3.5.6 Pengambilan data 

Pengambilan data dilakukan setiap sampel telah dikoleksi. Data yang 

diperoleh adalah jenis dan jumlah dari larva nyamuk yang berhasil terkoleksi, data 

faktor fisik lingkungan, data karakteristik lingkungan, jumlah, dan jenis container.  

3.6 Analisis Data 

Spesimen yang telah dikoleksi dari lapangan kemudian diidentifikasi, dihitung 

jumlah individu setiap jenisnya, didokumentasi, dan dideskripsikan. Selanjutnya 

menghitung  House Index, Container Index, Breteau index, Larva Density Index, 

dan Angka Bebas Larva untuk mengetahui tingkat perkembangan nyamuk Aedes 

aegypti melalui survei entomologis larva nyamuk Aedes aegypti. Kemudian 

menghubungkan jumlah larva yang didapat dengan tingkat kekeruhan air maupun 

intensitas cahaya.  
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Jumlah container yang positif larva 

Jumlah rumah yang diperiksa 

Jumlah container yang positif larva 

Jumlah container yang diperiksa 

Jumlah larva yang ditemukan 

Jumlah rumah yang diperiksa 

Jumlah rumah yang negatif larva 

Jumlah rumah yang diperiksa 

Jumlah rumah yang positif larva 

Jumlah rumah yang diperiksa 

Pengukuran keberadaan larva tidak berdasarkan jumlah atau populasi larva 

pada setiap penampungan air (container), tetapi melalui pengamatan 

ditemukannya larva atau single larva index. Nilai kepadatan populasi larva 

nyamuk Aedes aegypti ditentukan dengan menggunakan nilai-nilai sebagai berikut 

(Lok, 1985). 

 

HI = x 100% 

 

CI= x 100% 

 

BI=  x 100% 

 

LDI=  x 100% 

 

ABL=      x 100% 

 

Index tersebut kemudian disesuaikan dengan tabel Density Figure (DF) pada 

Lampiran 4. Ahli dari WHO menetapkan adanya ancaman wabah Dengue apabila 

terdapat daerah dengan Density Figure diatas 5, hal ini berarti kemungkinan 

terjadinya transmisi penyakit DBD besar sekali, sedangkan apabila Density Figure 

1 – 4, maka kemungkinan transmisi penyakit Demam Berdarah Dengue dianggap 

kecil sekali (Anonimus, 2000). 

Keterangan tabel: 
HI    : House Index 
CI    : Container Index 
BI    : Breteau Index 
LDI : Larva Density Index 
ABL: Angka Bebas Larva 
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Untuk menganalisis prediksi dan ada atau tidaknya hubungan antara jumlah 

larva Aedes aegypti dengan tingkat kekeruhan air maupun intensitas cahaya, 

menggunakan Uji Regresi yang dibantu dengan program SPSS.17. 

Persamaan regresi linier sederhana adalah Y’= a+bx (Usman dan Purnomo, 

2000). 

Keterangan: 

Y’ : Nilai Y prediksi 

a : Nilai Y pada saat x=0 

b : Koefisien regresi (bila b positif; regresi naik, bila b negatif; regresi turun) 

x : Variabel bebas 

Untuk menghitung a dan b digunakan rumus berikut ini: 

a =    

 

b =  
n(ΣXY) – (ΣX) (ΣY) 

n(ΣX2) – (ΣX)2 

(ΣY)( ΣX2) – (ΣX)( ΣXY) 

n(ΣX2) – (ΣX)2
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