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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Pengukuran faktor fisik 

Hasil pengukuran rata-rata harian faktor fisik yang dilakukan di luar rumah 

(outdoor) maupun di dalam rumah (indoor) pada lokasi pengambilan sampel 

disajikan pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.3, sedangkan hasil pengukuran rata-rata 

faktor fisik untuk setiap RW terpilih disajikan dalam Tabel 4.2 dan Tabel 4.4.  

Tabel 4.1 Hasil pengukuran rata-rata harian faktor fisik di luar ruangan pada 
lokasi pengambilan sampel Bulan Februari – Maret 2012 di 
Kelurahan Petemon, Surabaya 

Tanggal Suhu (0C) Kelembapan udara (%) Intensitas cahaya 
(Lux)  

24-02-2012 31 71,25 ~  
25-02-2012 30,8 74,7 ~  
26-02-2012 30,23 76,23 ~  
27-02-2012 30,3 78,15 ~  
28-02-2012 29,66 79,35 ~  
01-03-2012 29,58 79,23 ~  
02-03-2012 29,12 73,1 ~  
03-03-2012 29,6 78,13 ~  
04-03-2012 29 76,45 ~  
05-03-2012 29,8 79,4 ~  
06-03-2012 29,12 73,1 ~  
07-03-2012 29,5 79 ~  
08-03-2012 29,54 79,45 ~  
09-03-2012 29,33 73,66 ~  
10-03-2012 29,83 77,66 ~  
11-03-2012 28,91 75,5 ~  
12-03-2012 29 75,5 ~  
13-03-2012 29,5 78,83 ~  
14-03-2012 29,08 74,41 ~  
15-03-2012 28,91 77,16 ~  

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

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

Phontas Anton Sudibyo



36 
 

 
 

Tanggal Suhu (0C) Kelembapan udara (%) Intensitas cahaya 
(Lux) 

16-03-2012 29,25 79,9 ~ 
17-03-2012 29,25 76,83 ~ 
18-03-2012 28,8 75,2 ~ 
19-03-2012 29,4 73,8 ~ 
20-03-2012 29,33 72,33 ~ 
21-03-2012 29,58 80,88 ~ 
22-03-2012 29,61 79,05 ~ 
23-03-2012 29,08 79,08 ~ 
24-03-2012 28,16 73,33 ~ 
25-03-2012 29,57 77,38 ~ 
26-03-2012 29 75,92 ~ 
27-03-2012 29,4 79,6 ~ 
28-03-2012 28,9 75 ~ 
29-03-2012 28,8 74,7 ~ 
Rata-rata 29,47 76,80 ~ 

 

Tabel 4.2 Hasil pengukuran rata-rata harian faktor fisik di luar ruangan meliputi 
suhu dan kelembapan udara pada lokasi pengambilan sampel Bulan 
Februari – Maret 2012 di Kelurahan Petemon, Surabaya 

RW Rata-rata suhu udara di luar 
ruangan setiap RW (0C) 

Rata-rata kelembapan udara di luar 
ruangan setiap RW (%) 

9 30,20 76,79 
11 29,38 76,46 
15 29,28 75,96 
16 29,22 75,21 
18 29,20 77,83 

Rata-rata 29,47 76,80 

Hasil pengukuran faktor fisik di luar ruangan yang meliputi suhu udara, 

kelembapan udara, dan intensitas cahaya dilakukan selama 34 hari yang diambil 

antara jam 08.00 – 12.00 menunjukkan pada lokasi pengambilan sampel memiliki 

suhu rata-rata 29,470C dan kelembapan udara sebesar 76,80%. Intensitas cahaya 

di luar ruangan tidak dapat diukur dikarenakan intensitas cahaya di luar rumah 

memiliki nilai yang tinggi melebihi ukuran nilai dari lux meter.  
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Suhu udara di luar ruangan  tertinggi ditunjukkan pada tanggal 24 Februari 

2012, yaitu sebesar 310C dan yang terendah ditunjukkan pada tanggal 24 Maret 

2012, yaitu sebesar 28,160C. Kelembapan udara di luar ruangan dengan persentase 

tertinggi ditunjukkan pada tanggal 21 Maret 2012, yaitu sebesar 80,88% 

sedangkan kelembapan udara yang terendah ditunjukkan pada tanggal 24 Februari 

2012, yaitu sebesar 71,25%.  

Lokasi pengambilan sampel yang memiliki rata-rata suhu di luar ruangan 

tertinggi adalah RW 9, yaitu 30,200C dan yang terendah, yaitu RW 18 dengan 

29,200C. Sedangkan untuk pengukuran kelembapan udara di luar ruangan dengan 

rata-rata tertinggi ditunjukkan oleh RW 18, yaitu 77,83% dan yang terendah 

ditunjukkan oleh RW 16 dengan nilai 75,21%. 

Tabel 4.3 Hasil pengukuran rata-rata harian faktor fisik di dalam ruangan pada 
lokasi pengambilan sampel Bulan Februari – Maret 2012 di Kelurahan 
Petemon, Surabaya 

Tanggal Suhu (0C) Kelembapan udara (%) Intensitas cahaya (Lux) 
 

24-2-2012 30,3 78,75 51,66 
 

25-2-2012 30,22 76,2 52 
 

26-2-2012 29,4 80,07 49,61 
 

27-2-2012 29,45 80,07 50,38 
 

28-2-2012 29,25 78,57 50,35 
 

01-3-2012 29,2 80,76 49,7 
 

02-3-2012 28,65 71,3 58,25 
 

03-3-2012 28,6 72,47 61,95 
 

04-3-2012 28,18 74,63 57,27 
 

05-3-2012 28,75 72,3 62,5 
 

06-3-2012 28,65 71,3 58,25 
 

07-3-2012 28,63 74,27 53,18 
 

08-3-2012 28,59 72,36 59,54 
 

09-3-2012 28,75 72,33 66,66 
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Tanggal Suhu (0C) Kelembapan udara (%) Intensitas cahaya (Lux) 

10-3-2012 28,5 72,33 50 
11-3-2012 28,75 73,83 63,33 
12-3-2012 28,58 70,5 60,83 
13-3-2012 28,58 72,83 55 
14-3-2012 28,58 72,58 54,16 
15-3-2012 28,5 75,16 64,16 
16-3-2012 28,55 72,5 54,5 
17-3-2012 28,66 78 55 
18-3-2012 29,1 78,2 54 
19-3-2012 28,6 71,2 56 
20-3-2012 28,75 70,5 60 
21-3-2012 28,73 71,82 62,35 
22-3-2012 28,67 73,29 55,58 
23-3-2012 28,41 73,41 58,75 
24-3-2012 28,33 73 56,66 
25-3-2012 29,03 74,61 58,07 
26-3-2012 28,71 76 57,14 
27-3-2012 28,75 77,9 54 
28-3-2012 28,5 76,6 58 
29-3-2012 29 77,9 54 
Rata-rata 28,83 74,59 56,64 

    
Tabel 4.4 Hasil pengukuran rata-rata harian faktor fisik di dalam ruangan meliputi 

suhu, kelembapan udara, dan intensitas cahaya pada lokasi 
pengambilan sampel Bulan Februari – Maret 2012 di Kelurahan 
Petemon, Surabaya 

RW 
Rata-rata suhu 

udara setiap RW 
(0C) 

Rata-rata kelembapan 
udara setiap RW (%) 

Rata-rata intensitas 
cahaya setiap RW (Lux) 

9 29,63 79,07 50,61 
11 28,54 72,67 59,99 
15 28,63 72,41 58,82 
16 28,66 73,87 56,60 
18 28,68 74,94 57,17 

Rata-rata 28,83 74,59 56,64 
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Hasil pengukuran faktor fisik di dalam ruangan yang meliputi suhu udara, 

kelembapan udara, dan intensitas cahaya yang diambil antara jam 08.00 – 12.00 

menunjukkan pada lokasi pengambilan sampel memiliki suhu ruang rata-rata 

28,830C, kelembapan udara di ruangan sebesar 74,59%, dan intensitas cahaya 

dalam ruang sebesar 56,64 lux. Hasil pengukuran tersebut lebih rendah 

dibandingkan hasil pengukuran faktor fisik di luar ruangan. Suhu udara di dalam 

ruang lebih rendah 0,620C daripada di luar ruang, kelembapan udara di dalam 

ruang lebih rendah 1,96% dibandingkan kelembapan udara di luar ruangan. 

Intensitas cahaya di dalam ruangan jauh lebih rendah daripada intensitas cahaya di 

luar ruangan. Rendahnya hasil pengukuran ini disebabkan lokasi pengukuran yang 

tertutup (di dalam rumah) dan tidak banyak mendapatkan pengaruh dari luar.  

Suhu udara di dalam ruangan tertinggi ditunjukkan pada tanggal 24 Februari 

2012, yaitu sebesar 30,30C dan yang terendah ditunjukkan pada tanggal 4 Maret 

2012, yaitu sebesar 28,180C. Kelembapan udara di dalam ruangan dengan 

persentase tertinggi ditunjukkan pada tanggal 1 Maret 2012, yaitu sebesar 80,76% 

sedangkan kelembapan udara yang terendah ditunjukkan pada tanggal 12 Maret 

dan 20 Maret 2012, yaitu sebesar 70,5%. Intensitas cahaya di dalam ruangan 

tertinggi ditunjukkan saat pemeriksaan pada tanggal 9 Maret 2012 dengan nilai 

66,66 lux dan intensitas cahaya terendah ditunjukkan saat pemeriksaan pada 

tanggal 26 Februari 2012, yaitu 49,61 lux. 

Lokasi pengambilan sampel yang memiliki rata-rata suhu di dalam ruangan 

tertinggi adalah RW 9, yaitu 29,630C dan yang terendah, yaitu RW 11 dengan 

28,540C. Sedangkan untuk pengukuran kelembapan udara di dalam ruangan 
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dengan rata-rata tertinggi ditunjukkan oleh RW 9, yaitu 79,07% dan yang 

terendah ditunjukkan oleh RW 15 dengan nilai 72,41%. Pengukuran rata-rata 

intensitas cahaya di dalam ruangan tertinggi ditunjukkan pada RW 11, yaitu 

sebesar 59,99 lux dan pengukuran rata-rata intensitas cahaya terendah ditunjukkan 

oleh RW 9, yaitu 50,61 lux. 

4.1.2 Kondisi lokasi pengambilan sampel 

Kelurahan Petemon termasuk ke dalam Kecamatan Sawahan yang terletak di 

Kota Surabaya bagian timur. Batas adninistratif Kelurahan Petemon adalah 

sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Asem Rowo dan Tembok dukuh, 

sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Sawahan, sebelah selatan berbatasan 

dengan Kelurahan Kupang Krajan, dan sebelah barat berbatasan dengan 

Kelurahan Simomulyo. Kelurahan Petemon memiliki 18 RW, lokasi pengambilan 

sampel dilakukan di 5 RW dengan angka kejadian demam berdarah yang 

tertinggi, yaitu di RW 9, RW 11, RW 15, RW 16, dan RW 18. Lima titik lokasi 

pengambilan sampel tersebut memiliki jumlah rumah yang berbeda-beda seperti 

yang ditampilkan dalam Tabel 4.5. Data tersebut diperoleh melalui informasi 

ketua RW setempat. 

Lokasi RW 9 memiliki kondisi lingkungan yang bersih. Di daerah ini banyak 

terdapat bangunan semi permanen yang terbuat dari kayu dan triplek. Rumah semi 

permanen tersebut dijadikan sebagai rumah kost maupun rumah kontrakan. Jarak 

antara bangunan satu dengan yang lainnya saling berdekatan. Kebanyakan, rumah 

di daerah ini tidak memiliki halaman sehingga sedikit sekali rumah yang memiliki 

pohon maupun teras sebagai naungan. Hal ini menyebabkan di daerah tersebut 
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menjadi panas. Bangunan rumah pada daerah ini memiliki sedikit fentilasi 

dikarenakan bangunan yang berpetak-petak dan saling berdempetan. Lokasi RW 

11 memiliki lingkungan bersih dan rapi. Bangunan di daerah ini sama seperti 

bangunan rumah pada umumnya dengan fentilasi yang cukup sebagian kecil 

rumah di daerah tersebut memiliki halaman ataupun teras untuk meletakkan 

tanaman. Lokasi RW 15 memiliki lingkungan yang rapi. Pada jalan utamanya 

terdapat tanaman hias yang diletakkan di dalam pot. Daerah ini memiliki 

bangunan rumah yang memiliki naungan yang cukup. Lokasi RW 16 memiliki 

kondisi lingkungan yang hampir sama dengan RW 15 karena lokasi yang saling 

berdekatan. Rumah di daerah ini sebagian ada yang digunakan sebagai rumah kost 

maupun kontrakan. Daerah ini juga memiliki banyak lahan terbuka antara 

bangunan yang satu dengan yang lain. Lokasi RW 18 memiliki lingkungan yang 

kurang bersih. Banyak ditemukan tumpukan sampah berserakan di sekitar jalan 

utama. Bangunan di daerah ini banyak yang memiliki halaman maupun teras. 

Sebagian rumah memiliki atap pada halamannya yang dijadikan sebagai tempat 

parkir kendaraan serta memiliki pepohonan. 

 Jumlah rumah yang berada di lokasi RW 9 berjumlah 900 rumah, RW 11 

berjumlah 800 rumah, RW 15 berjumlah 780 rumah, RW 16 berjumlah 700 

rumah, dan RW 18 berjumlah 1100 rumah. Pemeriksaan larva nyamuk Aedes 

aegypti di Kelurahan Petemon dilakukan dengan cara survei langsung pada setiap 

container baik yang berada di dalam rumah maupun di luar rumah. Jumlah 

populasi rumah terbanyak dimiliki oleh RW 18 dengan jumlah 1100 rumah dan 

jumlah populasi rumah terendah dimiliki RW 16 dengan jumlah 700 rumah. 
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Penentuan titik lokasi pengambilan sampel dilakukan secara acak, yaitu dengan 

mengundi daftar KK dari setiap RW terpilih. Berdasarkan perhitungan rumus Taro 

Yamane (Notoadmodjo, 2005), didapatkan ukuran sampel sebanyak 366 titik 

sampel yang dibagi secara proporsional di setiap RW terpilih sesuai jumlah rumah 

yang ada di daerah RW terpillih tersebut sehingga diperoleh ukuran sampel yang 

berbeda di setiap RW seperti yang disajikan di Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Jumlah rumah dan jumlah titik lokasi pengambilan sampel pada setiap 
RW terpilih di Kelurahan Petemon, Surabaya 

  RW 9 RW 11 RW 15 RW 16 RW 18 Jumlah 

Jumlah rumah 900 800 780 700 1100 4280 

Jumlah titik 
sampling 79 64 63 56 104 366 

 

 Pengambilan sampel di RW 9 dilakukan di 79 lokasi, RW 11 di 64 lokasi, 

RW 15 di 63 lokasi, RW 16 di 56 lokasi, dan RW 18 di 104 lokasi. Pengambilan 

sampel dilakukan selama 34 hari. Selama rentang waktu tersebut terdapat 21 hari 

hujan dengan rincian yang disajikan dalam Tabel 4.6. Kondisi lingkungan sacara 

visual dapat dilihat pada Lampiran 11. 

Tabel 4.6 Data hari hujan selama periode pengambilan sampel di Kelurahan 
Petemon, Surabaya 
Tanggal Kondisi cuaca 

24/02/2012 Tidak hujan 
25/02/2012 Hujan 
26/02/2012 Hujan 
27/02/2012 Hujan 
28/02/2012 Hujan 
01/03/2012 Tidak hujan 
02/03/2012 Hujan 
03/03/2012 Tidak hujan 
04/03/2012 Hujan 
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Tanggal Kondisi cuaca 
05/03/2012 Tidak hujan 
06/03/2012 Hujan 
07/03/2012 Hujan 
08/03/2012 Tidak hujan 
09/03/2012 Hujan 
10/03/2012 Tidak hujan 
11/03/2012 Tidak hujan 
12/03/2012 Hujan 
13/03/2012 Tidak hujan 
14/03/2012 Hujan 
15/03/2012 Hujan 
16/03/2012 Hujan 
17/03/2012 Hujan 
18/03/2012 Tidak hujan 
19/03/2012 Tidak hujan 
20/03/2012 Hujan 
21/03/2012 Hujan 
22/03/2012 Hujan 
23/03/2012 Tidak hujan 
24/03/2012 Hujan 
25/03/2012 Hujan 
26/03/2012 Hujan 
27/03/2012 Tidak hujan 
28/03/2012 Tidak hujan 
29/03/2012 Hujan 

4.1.3 Populasi larva nyamuk Aedes aegypti berdasarkan larva index. 

Dari pemeriksaan pada setiap container baik yang berada di luar rumah 

maupun di dalam rumah, secara keseluruhan ditemukan larva Nyamuk Aedes 

aegypti. Hasil perhitungan index larva nyamuk Aedes aegypti terdapat pada Tabel 

Distribusi Jumlah Larva menurut Keberadaan Larva Nyamuk Aedes aegypti di 

Kelurahan Petemon, Surabaya Tahun 2012. Secara keseluruhan data pengamatan 

ditampilkan pada Lampiran 2. 
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Tabel 4.7 Distribusi jumlah larva menurut keberadaan larva nyamuk Aedes 

aegypti di Kelurahan Petemon, Surabaya 

No Diperiksa Jumlah 
Larva 

HI CI BI LDI ABL 
Ada Tidak 

1 Rumah 366 238 128 
65,02 26,7 102,45 8523,22 34,97 

2 Container 1404 375 1029 
 

 

 

 

Dari Tabel 4.7 diketahui bahwa dari 366 rumah yang diperiksa, rumah yang 

positif larva nyamuk Aedes aegypti sebanyak 238 rumah dengan persentase 

sebesar 65,02%. Sedangkan rumah yang negatif (tidak ditemukan) larva Aedes 

aegypti sebanyak 128 rumah dengan presentase sebesar 34,98%. Berdasarkan data 

tersebut diperoleh House Index (HI) = 65,02. Untuk pemeriksaan pada container, 

dari seluruh container yang diperiksa, yaitu sebanyak 1404 buah, sebanyak 375 

buah container positif larva nyamuk Aedes aegypti dengan persentase sebesar 

26,7%. Sedangkan container yang negatif (tidak ditemukan) larva Aedes aegypti 

sebanyak 1029 buah dengan persentase 73,3%. Berdadarkan data tersebut 

diperoleh Container Index (CI) = 26,7, Breteau Index (BI) = 102,45, Larva 

Density Index (LDI) = 8523,22, dan Angka Bebas Larva (ABL) = 34,97%.  

Jumlah larva nyamuk Aedes aegypti di setiap RW di Kelurahan Petemon 

ditunjukkan pada Tabel 4.8. Secara keseluruhan, jumlah larva nyamuk Aedes 

aegypti yang ditemukan di lokasi adalah 31195 ekor seperti yang ditunjukkan 

dalam Tabel 4.8. Larva Aedes aegypti dengan jumlah tertinggi ditunjukkan pada 

Keterangan tabel: 
HI    : House Index 
CI    : Container Index 
BI    : Breteau Index 
LDI : Larva Density Index 
ABL: Angka Bebas Larva 
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RW 18 dengan jumlah 3699 ekor dari 404 container dan jumlah larva Aedes 

aegypti terendah ditunjukkan oleh RW 16 dengan jumlah 3802 ekor dari 207 

container. 

Tabel 4.8 Jumlah larva nyamuk Aedes aegypti pada setiap RW di Kelurahan 
Petemon, Surabaya 

 

Berdasarkan hasil survei seperti yang ditampilkan dalam Tabel 4.9, jumlah 

container yang diperiksa berjumlah 1404 buah yang terdiri atas 1088 buah yang 

berlokasi di dalam ruang dan 316 buah yang berlokasi di luar ruang. Dari 1088 

buah container yang diperiksa, 319 buah diantaranya positif ditemukan larva 

nyamuk Aedes aegypti dengan jumlah 27.852 ekor. Dari keseluruhan rumah yang 

diperiksa menunjukkan bahwa di seluruh rumah ditemukan container yang 

berlokasi di dalam ruang. 

Jumlah container yang berlokasi di luar ruangan berjumlah 316 buah yang 56 

buah diantaranya positif ditemukan larva nyamuk Aedes aegypti dengan jumlah 

3.343 ekor. Dari 366 rumah yang diperiksa, hanya 173 rumah yang terdapat 

container yang berlokasi di luar ruangan. 

 

 

 

Lokasi Jumlah larva 
RW 9 5897 
RW 11 6974 
RW 15 4823 
RW 16 3802 
RW 18 9699 
Jumlah 31195 
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Tabel 4.9 Keberadaan container yang diperiksa di Kelurahan Petemon, Surabaya 
Lokasi 

container 
Jumlah 

container 
Jumlah 
larva 

(+) (-) Jumlah rumah CI 

Indoor 1088 27852 319 769 366 29,31 
Outdoor 316 3343 56 260 173 17,72 
Jumlah 1404 31195 375 1029 

 
 

 

Ditinjau dari jenisnya, seluruh container yang diperiksa dikategorikan menjadi 

tiga, yaitu: Tempat Penampungan Air (TPA) untuk keperluan sehari-hari, TPA 

bukan untuk keperluan sehari hari, dan TPA alamiah (Suroso, 2000). Dari hasil 

penelitian tentang jenis container yang diperiksa, pada Tabel 4.10 diperoleh data 

bahwa TPA untuk keperluan sehari-hari sebanyak 1.269 buah (90,38%), TPA 

bukan untuk keperluan sehari-hari sebanyak 135 buah (9,62%), dan untuk TPA 

alamiah tidak ditemukan. 

Tabel 4.10 Distribusi keberadaan larva nyamuk Aedes aegypti berdasarkan jenis 
container di Kelurahan Petemon, Surabaya 

No Jenis Container Diperiksa (+) Larva CI (%) 

1. 

TPA untuk keperluan sehari-
hari: 

1269 357 28,13 

a. Bak mandi 235 159 67,65 
b. Bak plastik 228 12 5,26 
c. Penampung air dispenser 63 18 28,57 
d. Penampung air lemari es 24 14 58,33 
e. Gentong 186 125 67,2 
f. Sumur 72 2 2,7 
g. Tandon 5 0 0 
h. Tempat wudhu 41 3 7,31 
i. Ember plastik 415 24 5,78 

2. 
TPA bukan untuk keperluan 
sehari-hari: 

135 18 13,33 

Keterangan tabel: 
CI    : Container Index 
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Jenis Container Diperiksa (+) Larva CI (%) 
a. Aquarium bekas 35 3 8,57 
b. Ban bekas 2 1 50 
Jenis Container Diperiksa (+) Larva CI (%) 
c. Gelas  2 2 100 
d. Pot bunga dan tanaman 85 7 8,23 
e. Tutup tempat sampah 10 5 50 
f. Tempat mandi burung 
peliharaan 

1 0 0 

3. TPA Alamiah 0 0 0 
Jumlah 1404 375 26,70 

 

4.1.4 Faktor lingkungan yang mempengaruhi populasi larva Aedes aegypti. 

1. Suhu udara 

Suhu udara merupakan salah satu faktor lingkungan yang mempengaruhi 

perkembangan larva nyamuk Aedes aegypti (Sugito,1989). Iskandar, et al., (1985) 

menyatakan bahwa pada umumnya nyamuk akan meletakkan telurnya pada 

temperatur sekitar 20 – 300C. Toleransi terhadap suhu tergantung pada spesies 

nyamuk. Menurut WHO (1972) dalam Mardihusodo (1988) telur nyamuk tampak 

telah mengalami pembentukan tubuh larva secara lengkap dalam waktu 72 jam 

dalam temperatur udara 25 – 300C. Menurut Yotopranoto, et al., (1998) dijelaskan 

bahwa rata-rata suhu optimum untuk pertumbuhan nyamuk adalah 25 – 270C dan 

pertumbuhan nyamuk akan berhenti sama sekali bila suhu kurang dari 100C atau 

lebih dari 400C. 

 

 

 

Keterangan tabel: 
CI    : Container Index 

No 
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Tabel 4.11 Hubungan suhu udara ruang dengan keberadaan larva nyamuk Aedes 

aegypti di Kelurahan Petemon, Surabaya 

No 
Keberadaan 

Larva 

Suhu udara di dalam ruang 

Jumlah 
Rumah 

Kurang baik untuk 
perkembangbiakan Aedes 

aegypti 
(<200C atau >300C) 

Baik  untuk  
perkembangbiakan 

Aedes aegypti 
(200C-300C) 

1. Ada larva 5 (2,24%) 219 (97,76%) 
224 

(100%) 

2. 
Tidak ada 

larva 
4 (2,82%) 138 (97,18%) 

142 
(100%) 

Jumlah 9 (2,46%) 357 (97,54%) 
366 

(100%) 
 

Tabel 4.12 Hubungan suhu udara di luar ruang dengan keberadaan larva nyamuk 
Aedes aegypti di Kelurahan Petemon, Surabaya 

No 
Keberadaan 

Larva 

Suhu udara di luar ruang 

Jumlah 
Kurang baik untuk 

perkembangbiakan Aedes 

aegypti 
(<200C atau >300C) 

Baik untuk 
perkembangbiakan 

Aedes aegypti         
(200C-300C) 

1. Ada larva 3 (6,38%) 44 (93,62%) 47(100%) 

2. 
Tidak ada 

larva 
5 (3,96%) 121 (96,04%) 

126 
(100%) 

Jumlah 8 (4,62%) 165 (95,38%) 
173 

(100%) 
 

Data pada Tabel 4.11 menunjukkan bahwa sebanyak 244 dari 366 rumah 

positif ditemukan larva nyamuk Aedes aegypti. Dari data tersebut tampak bahwa 

dari 244 rumah yang positif ditemukan larva nyamuk Aedes aegypti, 219 

(97,76%) rumah diantaranya memiliki suhu udara ruang yang baik untuk 

perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti dan 5 (2,24%) rumah memiliki suhu 

udara ruang yang kurang baik untuk perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. 
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Larva nyamuk Aedes aegypti banyak ditemukan pada suhu ruang 290C dengan 

jumlah 9.843 ekor (Tabel 4.13). 

Dari data pada Tabel 4.12 diketahui bahwa sebanyak 47 dari 366 rumah positif 

ditemukan larva nyamuk Aedes aegypti. Dari data tersebut tampak bahwa dari 47 

rumah yang positif ditemukan larva nyamuk Aedes aegypti, 44 (93,62%) rumah 

diantaranya memiliki suhu udara ruang yang baik untuk perkembangbiakan 

nyamuk Aedes aegypti dan 3 (6,38%) rumah memiliki suhu udara ruang yang 

kurang baik untuk perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Di luar ruangan, 

larva nyamuk Aedes aegypti banyak ditemukan pada suhu 300C dengan jumlah 

1.500 ekor dan jumlah larva nyamuk Aedes aegypti terendah ditemukan pada 

suhu 310C sebanyak 70 ekor (Tabel 1.14). 

Tabel 4.13 Jumlah larva nyamuk Aedes aegypti di berbagai suhu dalam ruangan 
yang diukur di Kelurahan Petemon, Surabaya 

Suhu udara di dalam ruang (0C) Jumlah larva 
28 4905 

28,5 7318 
29 9843 

29,5 3372 
30 1910 

30,5 12 
31 320 

31,5 172 
Jumlah 27852 
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Tabel 4.14 Jumlah larva nyamuk Aedes aegypti di berbagai suhu di luar ruangan 
yang diukur di Kelurahan Petemon, Surabaya 

Suhu udara di luar ruangan (0C) Jumlah larva 
28 233 
29 947 

29,5 514 
30 1500 

30,5 79 
31 70 

Jumlah 3343 

2. Kelembapan udara 

Selain suhu udara, kelembapan udara juga merupakan salah satu kondisi 

lingkungan yang dapat mempengaruhi perkembangan larva nyamuk Aedes 

aegypti. Menurut Mardihusodo (1988) disebutkan bahwa kelembapan udara yang 

berkisar 81,5 – 89,5% merupakan kelembapan yang optimal untuk proses 

perkembangan dan ketahanan hidup larva nyamuk. 

Tabel 4.15 Hubungan antara kelembapan ruang dengan keberadaan larva nyamuk 
Aedes aegypti di Kelurahan Petemon, Surabaya  

No 
Keberadaan 

Larva 

Kelembapan udara di dalam ruang 

Jumlah 
rumah Kurang baik      

(<81,5% atau >89,5%) 
Baik          

(81,5%-89,5%) 

1. Ada larva 132 (89,18%) 16 (10,82%) 148 (100%) 
2. Tidak ada larva 212 (97,24%) 6 (2,76%) 218 (100%) 

Jumlah 344 (93,98%) 22 (6,02%) 366 (100%) 
 

Berdasarkan Tabel 4.15 tampak bahwa kelembapan udara pada rumah yang 

diperiksa di Kelurahan Petemon kurang baik untuk menunjang perkembangan 

larva Aedes aegypti. Hal ini dibuktikan diantara 148 rumah yang positif 

ditemukan larva nyamuk Aedes aegypti, hanya 16 (10,82%) rumah diantaranya 
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mempunyai kelembapan yang baik untuk perkembangbiakan larva nyamuk Aedes 

aegypti, nilai tersebut lebih rendah daripada rumah yang memiliki kelembapan 

kurang baik untuk perkembangbiakan larva nyamuk Aedes aegypti, yaitu 

sebanyak 132 rumah (89,18%). 

Tabel 4.16 Hubungan kelembapan di luar ruang dengan keberadaan larva nyamuk 
Aedes aegypti di Kelurahan Petemon, Surabaya  

No 
Keberadaan 

Larva 

Kelembapan udara di luar ruang 

Jumlah 
rumah 

Kurang baik untuk 
perkembangbiakan 

Aedes aegypti    
(<81,5% atau >89,5%) 

Baik untuk 
perkembangbiakan 

Aedes aegypti     
(81,5%-89,5%) 

1. Ada larva 41 (87,23%) 6 (12,77%) 47 (100%) 

2. Tidak ada larva 111 (88,09%) 15 (11,91%) 126 (100%) 

Jumlah 152 (87,86%) 21 (12,14%) 173 (100%) 

Pada Tabel 4.15 nampak bahwa kelembapan udara pada sekitar rumah yang 

diperiksa di Kelurahan Petemon kurang baik untuk menunjang perkembangan 

larva Aedes aegypti. Hal ini dibuktikan diantara 47 rumah yang positif ditemukan 

larva nyamuk Aedes aegypti, hanya 6 (12,77%) rumah diantaranya mempunyai 

kelembapan yang baik untuk perkembangbiakan larva nyamuk Aedes aegypti, hal 

tersebut lebih rendah daripada rumah yang memiliki kelembapan yang kurang 

baik untuk perkembangbiakan larva nyamuk Aedes aegypti, yaitu sebanyak 41 

rumah (87,23%). 

Larva nyamuk Aedes aegypti banyak ditemukan pada kelembapan udara 

ruangan 71%, yaitu berjumlah 6.355 ekor. Sedangkan jumlah larva nyamuk Aedes 

aegypti terendah diperoleh dengan jumlah 71 ekor pada kelembapan ruang 53% 

seperti data yang ditampilkan pada Tabel 4.17. Sedangkan untuk kelembapan 
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udara di luar rumah (Tabel 4.18), larva nyamuk Aedes aegypti banyak ditemukan 

dengan jumlah 1.195 ekor dengan kelembapan udara 80% dan jumlah larva Aedes 

aegypti terendah dengan jumlah 7 ekor ditemukan pada kelembapan udara 69 % . 

Tabel 4.17 Jumlah larva nyamuk Aedes aegypti di berbagai kelembapan udara 
dalam ruangan yang diukur di Kelurahan Petemon, Surabaya 

Kelembapan udara di dalam 
ruang (%) Jumlah larva 

 

53 71 
 

65 1640 
 

68 1002 
 

69 1688 
 

70 271 
 

71 6355 
 

72 1493 
 

73 391 
 

74 151 
75 2589 
77 2796 
78 706 
79 781 
80 3204 
81 1813 
83 918 
84 211 
86 97 
87 1675 

Jumlah 27852 
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Tabel 4.18 Jumlah larva nyamuk Aedes aegypti di berbagai kelembapan udara 
dalam ruangan yang diukur di Kelurahan Petemon, Surabaya 

Kelembapan udara di luar 
ruangan (%) Jumlah larva 

 

68 186 
 

69 7 
 

71 19 
 

72 519 
 

73 144 
 

75 279 
 

76 142 
 

78 84 
 

79 254 
 

80 1195 
 

82 314 
 

83 24 
 

84 82 
 

88 94 
 

Jumlah 3343 
 

3. Intensitas cahaya 

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. Seperti 

yang telah disajikan dalam Tabel 4.4 diatas, rata-rata intensitas cahaya di dalam 

rumah warga adalah 56,64 lux. Tabel 4.19 menunjukkan distribusi jumlah larva 

Aedes aegypti di berbagai intensitas cahaya dengan jumlah larva tertinggi 5.511 

ekor yang ditemukan dalam intensitas cahaya 45 lux. 
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Tabel 4.19 Jumlah larva nyamuk Aedes aegypti di berbagai intensitas cahaya 
dalam ruangan di Kelurahan Petemon, Surabaya  

Intensitas cahaya di dalam ruangan (Lux) Jumlah larva 
35 1712 
40 3341 
45 5511 
50 1791 
55 1936 
60 3196 
65 4281 
70 2264 
75 1913 
80 981 
85 702 
95 224 

Jumlah 27852 
 

4. Tempat perindukan (Breeding place) 

Tempat perindukan merupakan faktor penting dalam menunjang kehidupan 

larva nyamuk Aedes aegypti. Bahan container dan tingkat kekeruhan air sangat 

berpengaruh terhadap keberlangsungan siklus hidup nyamuk Aedes aegypti. Pada 

Tabel 4.20 dapat dilihat bahwa secara keseluruhan container yang diperiksa 

berjumlah 31.195 buah. Air dengan kondisi jernih dapat ditemukan pada 23.246 

buah container, air dengan kondisi sedang dapat ditemukan pada 7.488 buah 

container, dan air dengan kondisi keruh dapat ditemukan pada 461 buah container 

yang diperiksa. 
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Tabel 4.20 Tingkat kekeruhan air pada container yang diperiksa di lima RW 
terpilih di Kelurahan Petemon, Surabaya 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Kondisi lingkungan penelitian 

Pengambilan sampel dilakukan selama 34 hari, selama rentang waktu tersebut 

dilakukan pengambilan data kondisi lingkungan penelitian (Lampiran 8). Dalam 

rentang waktu pengambilan data terdapat 21 hari hujan. Hal tersebut berpengaruh 

terhadap suhu udara dan kelembapan udara. Hasil penelitian ini memaparkan hasil 

dari pengukuran faktor fisik terlebih dahulu agar diperoleh gambaran kondisi fisik 

lingkungan saat pengambilan sampel. Faktor fisik lingkungan utama yang diukur 

adalah karakteristik air pada setiap container yang diperiksa, jenis atau bahan 

container, dan intensitas cahaya baik di dalam maupun di luar rumah yang 

diperiksa. Selain itu faktor fisik pendukung yang diukur adalah kelembapan udara 

dan suhu udara baik di dalam maupun di luar rumah. Dengan mengukur faktor-

faktor tersebut, dapat diketahui kondisi lingkungan bagi larva nyamuk Aedes 

aegypti di Kelurahan Petemon, Surabaya.  

Secara umum hasil pengukuran suhu di luar rumah yang diperiksa 

menunjukkan 29,470C mengingat waktu pengambilan sampel yang dilakukan 

pada pagi sampai siang hari jam 08.00 – 12.00. Kelembapan udara di luar rumah 

Karakteristik air Jumlah larva Jumlah container 

Jernih 23246 828 

Sedang 7488 432 

Keruh 461 144 

Jumlah 31195 1404 
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yang diperiksa  adalah 76,80% dan untuk intensitas cahaya di luar ruangan 

memiliki nilai tidak terhingga dikarenakan mendapatkan sinar langsung dari 

matahari. Hasil dari pengukuran suhu dipengaruhi oleh luas tutupan yang berada 

di luar rumah, baik itu pepohonan maupun bangunan. Semakin besar luasan 

tutupan maka suhu akan semakin rendah karena panas matahari tidak dapat 

langsung sampai ke permukaan tanah. 

Suhu udara di luar ruangan tertinggi ditunjukkan pada tanggal 24 Februari 

2012, yaitu sebesar 310C, tingginya suhu ini dikarenakan saat pengambilan 

sampel cuaca cerah sekali dan di lokasi pengambilan sampel sedikit ditemukan 

naungan. Sedangkan suhu di luar ruangan yang terendah ditunjukkan pada tanggal 

24 Maret 2012, yaitu sebesar 28,160C, hal ini dikarenakan saat pengambilan 

sampel cuaca di daerah tersebut sedang mendung dan pengambilan sampel berada 

pada lokasi RW 18 yang banyak memiliki naungan. Kelembapan udara di luar 

ruangan dengan persentase tertinggi ditunjukkan pada tanggal 21 Maret 2012, 

yaitu sebesar 80,88% karena pada pagi hari sebelum dilakukan pengambilan data 

telah turun hujan. sedangkan kelembapan udara yang terendah ditunjukkan pada 

tanggal 24 Februari 2012, yaitu sebesar 71,25% dikarenakan cuaca yang panas 

dan pada hari tersebut tidak turun hujan. 

Lokasi pengambilan sampel yang memiliki rata-rata suhu di luar ruangan 

tertinggi adalah RW 9, yaitu 30,200C dikarenakan pada daerah tersebut jumlah 

naungan pada setiap rumah sangat sedikit. Sedangkan yang terendah, yaitu RW 18 

dengan 29,200C dikarenakan waktu pengambilan di lokasi tersebut pada saat 

cuaca mendung sehingga suhu udara menurun dan di lokasi tersebut sebagian 
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besar terdapat naungan. Sedangkan untuk pengukuran kelembapan udara di luar 

ruangan dengan rata-rata tertinggi ditunjukkan oleh RW 18, yaitu 77,83% 

dikarenakan selama 9 hari pengambilan sampel di lokasi tersebut terdapat 6 hari 

hujan serta lokasi RW 18 yang sebagian besar terdapat naungan. Sedangkan yang 

terendah ditunjukkan oleh RW 16 dengan nilai 75,21% dikarenakan selama 8 hari 

pengambilan sampel di daerah tersebut hanya terdapat  5 hari tanpa turun hujan. 

Untuk pengukuran suhu di dalam ruangan diperoleh data bahwa suhu ruang 

rata-rata pada rumah yang diperiksa sebesar 28,830C, lebih rendah daripada 

pengukuran suhu di luar ruangan. Hal ini dikarenakan di dalam ruangan panas 

matahari tidak dapat langsung masuk ke dalam akibat tertahan oleh tembok dan 

atap rumah. Lokasi pengambilan sampel yang memiliki rata-rata suhu di dalam 

ruangan tertinggi adalah RW 9, yaitu 29,630C hal ini dikarenakan di RW 9 

sebagian besar rumah adalah rumah semi permanen dan sedikit memiliki fentilasi 

udara sehingga menyebabkan tingginya suhu di dalam ruang. Sedangkan yang 

terendah, yaitu RW 11 dengan 28,540C dikarenakan lingkungan yang rindang dan 

fentilasi udara yang cukup.  

Hasil pengukuran kelembapan udara di dalam rumah menunjukkan nilai 

74,59%. Nilai ini lebih rendah daripada kelembapan udara di luar ruangan. 

Tingginya kelembapan udara di luar ruangan juga dipengaruhi oleh curah hujan 

mengingat pengambilan sampel dilakukan pada saat musim hujan. Untuk 

pengukuran kelembapan udara di dalam ruangan dengan rata-rata tertinggi 

ditunjukkan oleh RW 9, yaitu 79,07%. Minimnya fentilasi di daerah ini 

menyebabkan tingginya persentase kelembapan di dalam ruangan.  
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Pengukuran intensitas cahaya dalam ruang menunjukkan nilai 56,64 lux. Rata-

rata intensitas cahaya rumah yang diperiksa menunjukkan angka yang rendah. 

Mangunwijaya  (1980), menyatakan bahwa tingkat intensitas cahaya yang baik pada 

berdasarkan intensitas pencahayaan adalah 500 lux – 700 lux. Rendahnya intensitas 

cahaya ini dipengaruhi oleh sedikitnya jumlah fentilasi yang ada pada setiap 

rumah yang diperiksa. Pengukuran rata-rata intensitas cahaya di dalam ruangan 

tertinggi ditunjukkan pada RW 11, yaitu sebesar 59,99 lux, hal ini dikarenakan 

fentilasi yang cukup sehingga cahaya dapat masuk ke dalam ruangan. Sedangkan 

pengukuran rata-rata intensitas cahaya terendah ditunjukkan oleh RW 9, yaitu 

50,61 lux hal ini dikarenakan di lokasi tersebut sebagian besar rumah sedikit 

memiliki fentilasi udara sehingga sedikit sekali cahaya yang bisa masuk ke dalam 

ruangan. 

4.2.2 Tingkat kepadatan populasi larva nyamuk Aedes aegypti 

Dari pemeriksaan yang dilakukan diperoleh larva nyamuk Aedes aegypti 

secara keseluruhan dengan jumlah 31.195 ekor. Hal ini dikarenakan pengambilan 

sampel dilakukan hanya pada tempat yang pada umumnya digunakan nyamuk 

Aedes aegypti sebagai tempat perindukan. Tingkat kepadatan populasi larva 

nyamuk Aedes aegypti dapat diketahui dengan menghitung nilai House Index 

(62,02), Container Index (26,7), dan  Breteau Index (102,5). Selain itu terdapat 

index lain yang mendukung tiga index tersebut, yaitu Larva Density Index 

(8523,22) dan Angka Bebas Larva (34,7%).  

Pada penelitian ini didapatkan House Index sebesar 65,02, yang berarti kurang 

lebih satu diantara dua rumah positif ditemukan larva nyamuk Aedes aegypti. 
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Pada Tabel 4.9  dapat dilihat distribusi Container Index (CI) menurut letak 

containernya. Nilai Container Index (CI) di dalam rumah (29,31) lebih tinggi 

dibanding di luar rumah (17,72). Kondisi ini berarti bahwa vektor DBD di 

Kelurahan Petemon  lebih menyukai tempat perindukan di dalam rumah 

dibandingkan di luar rumah. Selain dikarenakan nyamuk Aedes aegypti menyukai 

tempat perindukan di dalam rumah, hal ini disebabkan karena banyaknya wadah 

atau bak tempat penampungan air yang berada di dalam rumah (1088 buah) yang 

dapat dijadikan sarana bagi nyamuk sebagai tempat perkembangbiakannya, seperti 

bak mandi, gentong penampungan air dan sebagainya (Lampiran 10). Diantara 

tempat penampungan air tersebut, ember plastik merupakan tempat yang paling 

potensial, karena selain jumlah yang banyak  (414 buah) juga selalu berisi air. Hal 

ini disebabkan karena pada umunnya penduduk di Kelurahan Petemon 

menggunakan air PDAM untuk keperluan sehari-hari. Oleh karena itu, pemilik 

mengendapkan air PDAM tersebut agar kotoran berupa butiran pasir halus yang 

beradada di dalam air dapat mengendap sebelum air tersebut digunakan. 

Sementara di luar rumah, container untuk perkembang biakan nyamuk lebih 

sedikit (316 buah) sehingga menyebabkan jumlah  larva yang ditemukan di luar 

rumah jauh lebih sedikit. Dari Tabel 4.10 juga terlihat bahwa container di luar 

rumah seperti aquarium bekas, ban bekas, gelas bekas, pot bunga, dan tutup 

tempat sampah ditemukan larva nyamuk Aedes aegypti namun dengan jumlah 

yang sedikit, dikarenakan pengambilan sampel dilakukan pada musim hujan 

sehingga benda-benda tersebut terisi oleh air hujan dan digunakan sebagai tempat 

perindukan nyamuk. Dari perhitungan Breteau Index (BI) diperoleh nilai sebesar 
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102,45, ini berarti hampir semua rumah yang diperiksa mengandung larva 

nyamuk Aedes aegypti. Hasil dari HI, CI, dan BI kemudian disesuaikan dengan 

tabel Density Figure (DF) (Anonimus, 2000) yang tertera pada Lampiran 4. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa di Kelurahan Petemon memiliki tingkat Density 

Figure (DF) sebesar 6,6. Para ahli dari WHO telah menetapkan indikator adanya 

ancaman wabah Dengue apabila daerah-daerah dengan Density Figure diatas 5, 

ini berarti besar sekali kemungkinan terjadinya transmisi penyakit Demam 

Berdarah Dengue, sedangkan apabila Density Figure 1 – 4, maka kemungkinan 

transmisi penyakit Demam Berdarah Dengue dianggap kecil sekali (Anonimus, 

2000). Larva Density Index juga menunjukkan bahwa setiap rumah di Kelurahan 

Petemon berpotensi memiliki populasi larva nyamuk Aedes aegypti sebanyak 23 

ekor. Hal ini didukung dengan Angka Bebas Larva sebesar 34,97%, hal ini 

menunjukkan sebagian besar rumah (66,03%) di Kelurahan Petemon positif 

ditemukan larva nyamuk Aedes aegypti. 

4.2.3 Hubungan antara tingkat kekeruhan air dengan jumlah larva Aedes 

aegypti 

Berdasarkan pemeriksaan tingkat kekeruhan air dengan karakter jernih 

memiliki jumlah larva Aedes aegypti terbanyak dengan jumlah 23.246 ekor dari 

828 container yang berair jernih, 7.488 ekor dari 432 container yang berair 

sedang, dan 461 ekor dari 144 container berair keruh. Hal ini sesuai dengan teori 

(Lee, 1990) bahwa nyamuk Aedes aegypti menyukai breeding place di container 

dengan air yang jernih yang tidak bersentuhan langsung dengan tanah dan lebih 

menyukai container yang terdapat di dalam rumah daripada di luar rumah. Dari 
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hasil analisis regresi dengan α = 5% diperoleh persamaan regresi Y= 33183,3 – 

1193(X) . Perhitungan pada Lampiran 5 menunjukkan bahwa tingkat kekeruhan 

air dengan jumlah larva nyamuk Aedes aegypti bersifat negatif. Artinya, semakin 

tinggi tingkat kekeruhan air maka jumlah larva nyamuk Aedes aegypti yang 

ditemukan semakin sedikit (-0,976). Nilai R = 0,976 berarti hubungan antara 

tingkat kekeruhan air dengan jumlah larva Aedes aegypti sangat erat karena 

R>0,5. Nilai R Square = 0,953, ini berarti tingkat kekeruhan air memberikan 

kontribusi terhadap jumlah larva Aedes aegypti yang ditemukan sebesar 95,3%, 

sedangkan 4,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terangkum dalam analisa 

faktor tingkat kekeruhan air ini.   

4.2.4 Hubungan antara intensitas cahaya dalam ruang dengan jumlah larva 

Aedes aegypti 

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, intensitas cahaya di luar 

ruangan tidak dapat diukur dikarenakan nilai yang terlalu tinggi melebihi ukuran 

lux meter. Hal ini dikarenakan kuatnya pancaran sinar matahari walaupun 

pengukuran dilakukan dengan menjauhi paparan sinar matahari langsung. 

Sehingga untuk menganalisis hubungan antara intensitas cahaya dengan jumlah 

larva nyamuk Aedes aegypti digunakan data dari pengamatan intensitas cahaya 

dalam ruang. Jumlah larva nyamuk Aedes aegypti tertinggi (5.511 ekor) 

ditemukan pada intensitas cahaya ruangan sebesar 45 Lux, sedangkan jumlah 

larva nyamuk Aedes aegypti terendah (224) didapatkan pada intensitas cahaya 

ruang sebesar 95%. Dari hasil analisis regresi dengan α = 5% diperoleh persamaan 

regresi Y= 5299,737 – 47,344(X) . Perhitungan pada Lampiran 6 menunjukkan 
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bahwa intensitas cahaya dengan jumlah larva nyamuk Aedes aegypti bersifat 

negatif (-0,582). Artinya, semakin tinggi nilai intensitas cahaya maka jumlah larva 

nyamuk Aedes aegypti yang ditemukan semakin sedikit. Nilai R = 0,582 berarti 

hubungan antara intensitas cahaya dengan jumlah larva Aedes aegypti sangat erat 

karena R>0,5. Nilai R Square = 0,339, ini berarti intensitas cahaya memberikan 

kontribusi terhadap jumlah larva Aedes aegypti yang ditemukan sebesar 33,9%, 

sedangkan 76,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terangkum dalam 

analisa faktor intensitas cahaya ini. 
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