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Abst act Malaria is a B€merging disease and became a heallh

prevalence
oroblem in lndonesia. Envhonmeht i3 a dominant fuctor of
was
done in
Research
areas.
in
endemic
mahria
5nJ imo"n"" of
area
in
border
wherg
Province
East
Java
in
malatia
of
areas
anaemi"
namery fufungagung and Trenggalek The aim of this study was
J.sG[teo tne inn-uerice of environment f,actor b malaria incidence in a
ThE was an observational research with case stu{Y
uora"i
studi were Watulimo and Besuki. Malaria incidenc€ in
.""Ziin iiias inctu<led on Low Case lncidence (LCl) in Besuki, and
ir-igtr C".i inaidence (HCl) in Watulimo Temperature' humidity and
of v€ctor'
rai-n uensity influenced'(chi'square test, p<0.05) the multiply
Cat0e
St"v ot ut6eOing placei supported the iiving of Anopheles.
from
b€havior
*ttt put of;6ue out d;k can changed mosquitos
pocnthl
was
ar€as
researdr
antrrootrifC to zoophilic. Vegetation in
aii-reii pijces ot inoptreteJ sp. lt is concluded that environment is
NOirea taao, to influ'ence mosquito density hat cause of malaria
iii"uln"". Recommendatons cair be given are prevent.mosquito's
predabr of Anopheles sp hrua on breeding places'
iiites, ipieao
r€porting the cases to health officer.
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PENDAHULUAN
Di lndonesia rata-rata kasus klinis mahria diperkirakan.'15 iuta

riao tanunnya. Flnaudut< yang tinggal di daerah mahria giperyFkan
es.i iuta donsan ungkat endemisitas rendah, sodang' hingga

""i.il"r
;;il i;it;'Gh* t-esz, tiriaoi peninskatsn insidensi malaria dari

@a
6.i7'o"t""riu, penduduk m'enjadi 0,62 perseribu penduduk 11'73
penduduk
menjadi
perceribu
iirii"2tioi. oi $*a-aari oati o,iz
tehun
ilrserlUu penOuOuk. Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRI)

i96;;b"tik""

gambaran bahwa kematian yang disebabkan oleh
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malaria adalah 2% alau 32.000 kematian akibat mataria setahun

(Achmadi, 2005).

Jawa Timur memitiki S daetah High Cas€ tncidence (HCI)

yfaitu Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Sumenop dan Banyuwangi.
P€ningkatan kasu_s khususnya terjadi di daerah pesish di freiggadf,

Malang bagian S€latan, Pacitan, Banyuwangi dan Tulunglgung,
Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung merupa[an Oua
daerah b€rbatasan di Jawa Timur yang sampai- s€kar;ng masih
end€mis malaria. Kecamatan Watulimo termasuk sahh satu daerah
e-ndemis malaria di lGbupaten Trenggalek yang berbatasan dengan
Kecamatan Besuki di Kabupaten Tulungagung dan terletak di iepi
Samudera Indonesia. Jumlah penderita matarii per 1OOO Fnduduk
(Annual Parasite tncidence atrau Apl) tahun 1g9g di Kecamatan
Watulimo seb€sar 0,53 o/oo, tshun 1999 sebesar 1,32 o/oo dan bhun
2000 s€besar 9,28 c/oo. Data Sub Dinas penanggulangan penyakit
Menular (PPM) lGbupatan Tulungagung tahun 2005, menunlufu<an
33.782 kasus (31 positif mataria) di mana 1.704 kasus (22 positif
qa_t?rh) di wilayah PuEk€smag Besote (OinkeE Kab. Tulungagung,
2006).

Penyebsran malaria tergantung pada interaksi antara ag€nt,
.
host dan lingkungan. Faktor lingkungan umumnya sangat dominan
sebagai p€nentu k€jadian malaria pada suahJ wilayah endemis
malaria (Hidajah dkk, 2006). Lingkungan yang berperan datam
liolomik nyamuk adalah lingkungan fisik dan tingkungan biotogis.
Baik lingkungan fisik maupun biologis akan mengatur keseimbangan
populasi di alam. Apabila p€ngaturan oleh lingkungan tidak terjadi,
maka akan terjadi ledakan kepadatran populasi (D6pkes Rl, 2004).
Sebagai penyakit menular, malaria dapat berpindah dari satu
wilayah ke wilayah lain melalui mobilitas p€nduduk s€bagai sumb€r
penularan maupun komoditas s€bagai wahana transmisi. Satu
wilayah dengan kasus mahria tinggi akan menyebarkan malaria ke
wilayah lainnya. Hal ini disobabkan karena jarak Erbang nyamuk
malaria 2-5 km, sehingga nyamuk mudah berpindah dari satu tempat
ke t€mpat lain tanpa m€mperhatikan batas wilayah secara
administrasi (Achmadi, 2005).
Dalam upaya pencogahan dan penge.dalhn malaria di

daerdh yang berbatasan diperlukan gambaran

dinamika

penularannya. Hal utama yang porlu dipaharni unt k m€ngendelikan

vekbr malaria adalah pemahatnan tentang t*)nomik nyamuk, di
Irlana fakbr lingkungan sangat b€rperan. Ol€fi kar€na ifu diperlukan

suil,

p€n€litian unhrk memperoleh g8rnb€rdl pengaruh lingkungan

di dardr yaq bsb€tasan s€cEftt
adfi**fasi S€ariEga kedua dsah dapef mee*an kerjasama
d*.n psErogtldtgsn malarb.
bhadap ksi{ian malaria

Rinh Y.,

G

nba/rn

F*tor Ungkuus/t

DaorBh Ett&.,,/is

Mal

ial1

Berdasarkan pemeriksaan Active Caso Detection (ACD) dan
Passive Caso Detection (PCD) yang dilaksanakan pada tahun 2003,

2Oo4 dan 2005, penderita malaria yang dinyatakan positif di
lGbupaten Trenggalek dan di lGbupaten Tulungagung dapat dilihat
pada tabel di bawah ini

:

Tabel 1. Penderita malaria di Kabupaten Trenggalek dan lGbupaten
Tulungegung tahun 2003-2005
Tahun

Kabupeten
Tr€nogalek

2003

1.m6

2005

632
529

2W

Kabupaten

Tulunqaqunq
78
22

3l

Sumbor Laporan PEnsmuan dan Pengobatsn Ponderita Maleris Propinsi Jawa
Timur t8hun 2003, 2004 d8n 2005

Tabel 1 menunjukkan bahwa Kabupaten Trenggalek dan
lGbupaten Tulungagung masih merupakan endemis malaria. DaE
terakhir pada tahun 2006 di lGbupaten Trenggalek, sampai bulan
Septamb€r ditemukan 446 kasus. Sedangkan di Kabupaten
Tulunggung, sampai bulan Mei ditemukan 12 kasus.
Tuiuan dari penelitian ini adalah mengkali gambaran faktor
lingkungan fisik dan biologis daerah €ndemis malaria di daerah
b€rbatasan d€ngan melalui studi kasus di desa Keboireng Kecamatan
B€suki Kabupaten Tulungagung serta desa Tasikmadu kecamatan
Wetulimo Kabupaten Trenggalek.
IIETODE PENELITIAN
Jenis pen€litian adalah obs€rvasional. Penelifan ini bersifat

d$kriptff dengan metode studi kasus (c€so ,BpoO.

l
l

Penelitian

dilak8anaksn di Dese Keboireng Kecematan Besuki Kabupaton
Tulungagung dan di [lesa Prigi serta D6sa Tasikmadu Kecamatian
Wahjlimo lGbupaten Trenggalsk. Pengamatan terhadap lingkungan
dllakukan dengan menggunakan l€mbar obsarvasi. Populasi pada
pon€litian ini adalah p€nduduk di Desa Keboireng K6camatan Besuki
](abupaten Tulungagung dan penduduk di Desa Pri{ri serta di Desa
T$ikmadu Kecamatian Watulimo Kabupaten Trenggalek. Dilakukan
pongumpulan data sekunder dari Puskesmas setempat Survei kasus
dilakukan untuk m6mp6lol€h data yang tidak didapatkan da.i
Puskesmas setempat Penelitian dilakukan selama I bulan yaitr pada
bulan Oktober 2ooqluni 2007.
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HASIL & PEilIBAHASAN

1. Gambaran Umum Lingkungan Penelitian
Penelitian dilakukan di tiga desa yaitu Desa Keboireng
wilayah Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung dan Desa Prigi
serta Desa Tasikmadu yang termasuk wilayah Kecamatan Watulimo
lGbupaten Trenggalek. Ketiga desa tersebut digunakan s€bagai
lokasi penelitian karena merupakan daerah endemis malaria dengan
kondisi geografi yang relatif sama dan wilayahnya berbatasan.

Dari aspek topografi wilayah tersebut merupakan daerah
pantai hingga pegunungan. Sebagian b€sar wilayah berupa hutan
yang merupakan batas antar desa dan digunakan sebagal mata
pencaharian penduduk. Adanya berbagai jenis tanaman dalam hutan
yang menghubungkan ketiga desa menyebabkan jenis ekosistem
yang beragam pula. Menurut Achmadi (2005), ekosistem terbentuk
karena adanya pengaruh lingkungan seperti kelembaban, suhu
lingkungan, cahaya' matahari, vegetasi dan kondisi peruntukan lahan
yang mengubah ekosistem menjadi ekosistem buatan. Akibat
terbentuk ekosistem, terdapat berbagai spesies yang hidup karena
kondisi lingkungan yang mendukung. Salah satu spesies tersebut
adalah Anophales sp yang berperan sebagai vektor malaria.
Keadaan lingkungan sekitar di wilayah penelitian berupa
pantai, lagun, sungai, kolam atau rawa, parit, sawah dan hutan.
Tempat tersebut b€rpotensi sebagai tempat hidup nyamuk Anopl,er6s.
Hal ini didukung dengan adanya intensitas sinar matahari yang
bersinar sepanjang tahun di wilayah penelitian. Keadaan alam ketiga
desa yang tidak berbeda jsuh dapat menimbulkan permasalahan
malaria. Hal ini disebabkan malaria merupakan penyakit menular.
Achmadi (2005) menyatakan bahwa penyakit menular bersifat lintas
batas, terutama penyakit menular melalui transmisi sorangga atau
binatang yang memiliki reservoir. Penyakit tersebut juga dapat
berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain melalui mobilitas
penduduk sebagai sumber penuhran maupun komoditas sebagai
wahana transmisi. Dengan kata laan p€nyakit rnenuhr 6dak mengenal
batas adminisbatif pemerintahan. Penyakit .nenular di wilayah yang
siffiiya rdatif t€rtrup lebih dipengaruhi ol€fi bdsan ekosistem dari
pe bstasa admhbfdit. Sed{tgkar wib}ah yang sifahya terbuka
denga Etnobgi Eanspo.tari jaak jarh, pnyakit menular
dFengrrri obar Erot*&as penduduk s€bagd surnber penyakil
2.

l<ry,s I'lada

di Daerah Penelit€n

l&ifr lgia di Pusles.n6 B€sole sdama tahun 2006
qf. API Vwpal PaBCto ,tfrr!frl sebesar 0,76

menghai*rr

Riih Y., Gafiba/an Fal<to. Lingkungan Daa.E,h Enctanis Malario 13

dan tergolong dalam strata Desa LCI (Low Case

lncidenca)'

Sedangtian di Puskesmas Watulimo didapatkan ?ngka-APl sebesar
1,55%' dan tergolong dalam strata Desa MCI (Medium Case
licidence). ndanya perUedaan strata desa di wilayah penelitian- perlu
mendapai perhaiian dari Puskesmas Besuki dan Watulimo. Karena
malaria merupakan penyakit menular dimana kurang leb-ih 10 jenis
(spesies) mehiadi vett6r penyebar penyakit malaria (Depkes Rl'

'

1999).

Rl

(1990), seorang Penderita dapat
jenis
plasmdium. lnfeksi ini disebut
dihinggapi oleh lebih dari satu
yang
biasa terdapat di da€rah yang Unggi -angka
inhkiicampuran,
penularannya. Sebigai daerah yang berbatasan secara administratil
bertu xerjalama pihak terkait dalam menekan tingginya angka
Menurut Depkes

p€nularan di daerah tersebut.

3. Gambaran Aspek Lingkungan Fisik terhadap Kejadian Malaria

Suhu udara rata-rata di wilayah penelitian selama tahun 2006

adalah sebesar 25,7"C. Menurut Gungwan (2000), suhu yang
mompengaruhl perkembangan parasit dalam nyamuk sekitar 2Oc
oan bood. Depies Rl (2004) menunjukkan bahwa nyamuk adalah
binatang berdarah dingin dan karenanya proses metabolisme dan
siklus liehidupannya tergantung pada suhu lingkungan. Pertumbuhan
nyamuk akan terlienti sama sekali bila suhu kurang dari 10rc atau
lebih dari 40oC.

Jumlah kasus di Kecamatan Watulimo mengalami penurunan
dari bulan Januari - April. Keadaan sebaliknya terjadi di Kecamatan
Besuki, kenaikan kasui te4adi dari bulan Januari - April' Selanjutnya
suhu/bulan.

turun dan naik seiring besamya
'iumlah kasus
Pengukuran kelembapan udara dilakukan untuk mengetahui

oenoaruh fibmbaban relatif terhadap populasi nyamuk. Pada
iiete'muap"n yang lebih tinggi nyamuk meniadi aKif dan lebih-sering
menggigit, detringga meningkaU<an penularan malaria . Tingkat
xeteillipin 6oiJ merupakan batas paling rendah untuk
nyamuk hiduP (Gunawan, 2000).
memungkinkan
-XetemUaian

udata di wilayah penelitian berada dj atas
kelembapan minimal untuk kehidupan nyamgk' sehingga

kemungiinan nyamuk unfuk bertahan hidup adalah. b€sar' Adanya
ietemU-apan yang tinggi iuga mempengaruhi nyamuk untuk mencari
temoat v'anq temUap Oan-Uasah di luar rumah sebagai tempat hinggap
istiahai 6da siang hari (Depkes Rl, 2004). Teori.. .tersebut
yang
mendukung terdapatrya beberapa tempat di wilayah peneliuan
dengan
hutan
di
dalam
hari
seperti
Ai
siang
ua&n
selalu lem6ap dari
kelembapan yang cukuP tinggi.
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di wilayah p€netiusn fldak m€nghamb€t

penerbangan nyamuk. Menurut Depkes Rl (2004), kecep8tan angin
yang dapat menghambat p€nerbangan nyamuk adalah 11-14 meter/
d6tik atau 2$.31 mil4am. Hal ini dapat mengakibatkan nyamuk b€bas
terbang ke daerah yang lainnya. Kecepatan dan arah angin dapat
mempengaruhi jarak terbang nyamuk dan ikut menentukan Jumlah
kontak antara nyamuk dan manusia (Gunawan, 2000).

Secara teoritis, nyamuk bisa terbang sampai 2-3 km, namun
pengaruh angin, jarak t€rbang nyamuk bisa mencapai 40 km. Bahkan
dengan perkembangan sarana transportasi, nyamuk bisa mencapai
daerah yang jauh dengan menumpang alat transportasi (Achmadi,
2005). Arah angin rats-rata berasal dari Barat. Bita dilihat dari lehk

geografis, angin datang dari wilayah penelitian di Kecamatan
Watulimo Cfrenggalok) menuju wilayah penelitian di Kecamahn
BEsuki (Tulungagung). Apabila jumtah kasus di Kecamatan Watulimo
tinggi, dapat diprediksi bahwa jumlah kasus di Kecamatan Besuki
akan tinggi pula.

Terdapat perbedaan curah hujan yang menonjol pada
wilayah p€nelitian, K€camatan Basuki memiliki curah hujan hampir
sepanjang tahun, sebaliknya di Kecamatan Watulimo yang secarg
langsung berbatasan, memiliki curah hujan hanya beberapa bulan.
Akan tetapi, kasus malaria di Watulimo lebih tinggi daripada Besuki.
Terdapat hubungan langsung antara hujan dan perkembangan larva nyamuk menjadi bentuk darvasa. Besar kecilnya
pengaruh tergantung pada jenis hujan, derasnya hujan, jumlah hari
hujan, jenis vektor dan j€nis tempat perindukan (braeding placesl.
Hujan yang disellngi oleh panas akan memp€rbesar kemungkinan
berkembangbiaknya Anopheles (Oepkes Rl, 1990).
Dua daerah berbatasan yang berbeda curah hujannya dapat
memungkinkan Anopheles berkembangbiak secara berpindah-pindah
sesuai kondisi yang mendukung. Curah hujan mempengaruhi
penyebaran malaria dengan menyediakan tempat bagi nyamuk
Anopheles untuk berkembang biak dan disertai peningkatan
kelembaban udara rata-rata juga dapat mendukung untuk bertahan
hidup. Pengaruh hujan berbeda-beda menurut banyaknya hujan dan
kedaan fisik daah. lcjadian malaria di wilayah penelitian terjadi
sepaniang bhun, E tul(i deogan ditemukannya p€nderita malaria

peruinlqnrer
Srn Hr, Fnd( dan kepompong nyamuk berada dalam
yztg
rffii
Wing pla@s yang ditemui di
(bdr
pffii #t'refrgdsces.
pafitai, tempayan, sungai, kubangan air,
b$r\ I-. Drf dil gena.Ean air. Ha8il ini seguai dengan
p..d*. *r
eoo) bdnra pantai merupakan sumber air
pry.u d rsElb
An. $,d/aia16 berkembangbiak secara
odiftd.

Riih Y., Gamba,E,n Fanor Ungkungan Dfirah Endenis Maleia 15

Juga pendapat Yudhastuti (2005) yang menyatakan bahwa
An. aconitus dan An. vagus memiliki habitat pada sumur, parit, sawah.
An. vagus merupakan spesies yang juga didapatkan pada perubahan

lingkungan seperti, sungai, perikanan dan tambak- Tempat
perindukan nyamuk vektor An. maculates tidak luas, berups
genangan air di pinggir sungai, rembesan dan sawah yang aimya
mengalir lambat. Jentik An. balabacensis kerapkali ditemukan dalam
jumlah beBar di t€mpat genangan air terbuka, sep€rti kubangan. Ar.
acor,rtus hidup pada sawah dengan pola tanam tak Gratur, tepi
sungai, penampungan air huian serta menyukai sinar matahari. Lagun
merupakan tempat perindukan utama An. sundaicus, An. subpictus
dan An. barbirosfis. Genangan air yang terjadi akibat cuEh hujan
yang lebat dapat menjadi tempat perindukan Aroprores.

Hasil observasi di wilayah penelitian menunjukkan bahwa
sinar matahari selalu menyinari wilayah penelitian. Tempat
perindukan yang terdapat di dua daerah berbatasan mendapatkan
sinar matEhari yang tidak berbeda jauh. Menurut Yudhastuti (2005),
ada 3 kelompok nyamuk yang berhubungan dengan sinar matahari
serte terlindung tidaknya tempat perindukahnya, yaitu: senang sinar
matahari (heliophilicl, tidak senang sinar matahari (heliophobq dan
suka hidup di habitat yang tedindung (st aded). Dengan kondisi ini,
spesies yang heliophilic misalnya An. maculates, An. sandaicus, An.
barbiroslns, An. umbrcsus, An. balabacensis dan An. aconitus.
Spesies heliophobic adalah Ar. umbrosus dan spesies sraded adalah
An. balabacensis. Adanya bermacam-macam Anopheles di wilayah
penelitian, tiap spesies akan berusaha mencari tempat yang cocok
untuk kehidupannya, baik di tempat yang teduh maupun yang terkena
sin€r matahari.

FaKor lingkungan fisik yang melibatkan oleh kegiatan
manusia yang berpengaruh terhadap penulalan penyakit mahria
adalah konshuksi rumah, terutama ienis dinding, langitlangit dan
penggunaan kasa.

Pada daerah penelitian masih terdapat penduduk yang
memiliki konstruksi rumah terbuat dari bahan yang memungkinkan
nyamuk masuk ke dalsm rumah. Konstruksi dengan dinding rumah
yang tidak tertutup rapat memungkinkan terjadinya penularan
penyakit malaria. Kualitas dan konstruksi rumah mempunyai

hubungan erat dengan kejadian malaria (Yudhastuti, 2005). Menurut
Harijanto (1998) dalam Yudhastuti (2005), penduduk dengan rumah
yang dindingnya banyak berlubang berisiko sakit malaria 18 kali lipat,
dibandingkan dengan rumah penduduk yang berdinding rapat.
Berdasarkan hasil p€nelitian, seluruh rumah responden tidak

memiliki kasa dan langit-langit. Sehingga belum dapat mencegah
masuknya nyamuk ke dalam rumah. Risiko sakit malaria dapat teriadi
dan tidak dapat dihindari. Sebagaimana yang telah diEebutkan oleh
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Harijanto (1998) dalam Yudhastuti (2005), kasa dan langit merupakan

lubang yang dapat menjadi masuknya nyamuk ke dalam rumah.
di rumah tanpa langit-langit, memitiki risiko
p€nuhran malefB 4,7 kali lipat dibending dengan yang mempunyai
Penduduk yang tinggal

langit-langit.

Hasil observasi konstruksi kandang menunjukkan bahwa
responden meletrakkan kandang hewan temak di luar rumah,
walaupun jarak kandang dengan rumah tak lebih dari 10 meter.
lGadaan ini berpengaruh pula terhadap penuleran malaria. M€nurut
KholF (2002) tentang syarat kandang sehat, antara lain: letak
kandang sedikitnya 10 m dari rumah Unggal dan kandang harus
mondapat cukup sinar matahari untuk mencegah kel€mbaban dan
timbulnya penyakit.

Konstruksi kandEng di luar rumah dan dengan konshuksi
brbuka dapat memudahkan nyamuk keluar masuk kandang. Hal ini
dapat mempengaruhi kontak antara manush dengan nyamuk. B€lum
lagi dengan adenya kebiasaan penduduk keluar malam untuk
menga\ rEsi temak juga dapat mempermudah transmisi malaria.
Kar€na ada kemungkinan nyamuk beristirahat di kandang atau dekat
kandang di luar rumah. Menurut Depkes Rl (1990), kebiasaan berada
di luar rumah sampai larut malam akan memudahkan gigitan nyamuk
karcna ada vektor yang beEifat eksofilik dan €ksofagik.
4. Gambaran Aspek Lingkungan Biologis terhadap Kejadian Malaria
Aspek lingkungan biologis yang dapat berpengaruh terhadap
penularan malaria adalah keberadaan hewan temak, vegetasi dan
pr€dator alami nyamuk yang ada di daerah penelitian. Beberapa
temek peliharaan yang didapatkan di wilayah pen€litian adalah ayam,
itik, angsa dan kambing. Menurut Yudhastuti (2005), adanya tEmak
besar seperti sapi dan kerbau dapat mengurangi jumlah gigitan
nyamuk pada manusia, apabila kandang hewan teGebut diletakkan di
luar rumah, tetapi tidsk jauh jaraknya dari rumah. Ada nyamuk
tsrEntu yang suka menggEit darah hwan daripada darah manusia.
An. a aitus dan Ar. subpifr/s lebih senarB darah Emak daripada
dardt mausaa lld ini dapat nteng.rstgi frtsrniBi rnalaria melalui

lnarrsa

lEFb (m) UgpenO* ErE ?d&r jumlah temak
&r br-r rEt$ifl rnanusb, s€hingga
nyaflf d
rtEid rrffi. K€et ha perlu diwaspadai
karila & Fa ryrrf yag !erE[ mrt0gEf darah manusia
peluang terjadinya
dai* dd
lld ii &r rEBr
pend-rt fd
nErli
rrB
#
lebh besar. An.
surxraizt E -t -a ttutgrE ap ttrdr mmria daripada darah
b.rhratg ,traE nFnf
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ternak dan aktif sepanjang malam. An barblrostls juga lebih senang
menghisap darah manusia.

Hasil observasi menuniukkan bahwa di wilayah penelitian
terdapat bermacam-macam vegetasi yang dapat digunakan sebagai
tempat hinggap dan istirahat nyamuk malaria. Vegetasi di wilayah
penelitian adalah tumbuhan air, sawah, semak belukar, kebun
campur, rumput, pekaralngan, dan hutan. Dua daerah berbatasan
dengan vegetasi yang sama menyebabkan nyamuk mudah mencari
tempat istirahat yang cocok.
Menurut Depkes Rl (2004), adanya tumbuh-tumbuhan sangat
m€mp€ngaruhi kehidupan nyamuk antara lain: sebagai tempat

meletakkan telur, tempat berlindung, tempat mencari makan dan
berlindung bagi jentik dan tempat hinggap istirahat nyamuk dewasa
selama menunggu siklus gonotroplk. Rawa dengan banyak tumbuhan
air terapung, diperkirakan merupakan breoding place bagi An.
uniformis. Sawah dengan tanaman padi, dlperkirakan merupakan
breeding place An. acanitus. Semak-semak merupakan tempat
hinggap dan berBtirahat nyamuk. Kebun campur bila terjadi huian
s€dikit bisa menambah genangan air untuk tempat berkembang biak
nyamuk. An. subpictus bedstirahat di rawa dengan rumput-rumputan.
Pekarangan dapat dimanfaatkan untuk tempat istirahat nyamuk.
Hutan dengan banyak rawa diperkirakan terdapat An. umblosus.
Yudhastuti (2005), berpendapat bahwa bagi nyamuk dewasa
fumbuhan sangat penting untuk memper,oleh mikroklimat yang cocok
dan enak serta bisa berlindung dari banyaknya ancaman musuh
alaminya.

Hasil observasi menunjukkan bahwa hewan pemakan atau

yang k6rap disebut sebgai predator alami nyamuk yang ada di
wilayah penelitian adalah serangga, labalaba, cecak, burung layanglayang dan tokek. Adanya predator nyamuk dapat mengurangi
populasi nyamuk. Menurut Depkes Rl (20M), serangga merupakan
predator terhadap nyamuk dewasa, terutama tempat
berkembangbiaknya nyamuk. Bentuk dewasa capung merupakan
pemburu yang rakus untuk nyamuk dewasa pada tempat
perkembangbiakannya. Biasanya capung berburu di waKu pagi dan
senja, pada saat nyamuk sedang aktif bergerak. Labalaba jugadapat
daerah tumbuhmemusnahkan nyamuk dewasa, terutama
jaring-jaring
dengan
cara
memasang
ini
hal
dilakukannya
tumbuhan
perangkap. Jaring perangkap labaiaba juga ditemui di sudut-sudut
bagian dalam rumah atau di kandang temak. Cecak biasanya berburu
nyamuk dan serangga lain di dekat lampu pada malam hari. Tokek,
s€jenis cecak dengan anatomi tubuh yang lebih besar ditemui lebih
suka hidup di dinding dalam rumah. Di daerah penelitian juga ditemui
keberadaan burung layang-layang merupakan burung utama yang
memakan serangga dalam jumlah besar.

di
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5. Gambaran Kepadatan Vektor (Nyamuk) terhadap Kejadian Mataria
Nyamuk Anopheles dalam malariologi diartikan sebagai
sposjes yang mempunyai kemampuan untuk berperan sebagai
pembawa parasit (vektofl yang eltsien. Hat ini diiebabkan oi-eh
kecocokan fisiologi antara nyamuk Anophetes lebih suka menghisap
darah inang (manusia), sehingga dapat menyebabkan penularah
(transmisi) parasit antar manusia. Kepadatan nyamuk yang cukup
tinggi akan menyebabkan penularan (transmisi) parasit antdr

manusia. Kepadatan nyamuk yang cukup Unggi dapat menyebabkan
jumlah atau frekuensi kontak antara nyamuk dengan manuiia cukup

dan memp€rbesar keterpaparan serta risiko
tlnggi
(Yudhastuti,

penularair

2005).

Berbagai macam breeding places yang ada

di

daerah

berbatasan menunjang p€rkembangbiakan nyamuk. Sehingga dalam

waKu tertentu, populasi nyamuk menjadi padat. Secara umum
dikatakan kepadatan populasi vektor berperan dalam penularen
penyakit (Depkes Rl, 20M).

. Adanya p€rbedaan spesies di daerah berbatasan perlu
mendapat pertauan, mengingat kondisi lingkungan yang sama
m€ndukung kohidupan nyamuk. Kecamatan Eesuki maiih -terdapat
speeies An. subprcfus, An. vagus dan An. sundaicus yang mulai
m€ningkat jumlahnya antara bulan September-Desember. Spesiea
yang ada di Kscamatan Watulimo lebih bervariasi daripada di
K€camatan Besuki. Spesies yang sepanjang tahun 2006

tetip hidup

di Kecamatan Watulimo adalah An. vagas dengan angka Mai Bitting
Rate (MBR) yang semakin meningkat. Spesies Anopfreles d-i
lGcamatan Besuki selama tahun 2006 bersifat eksofagik, dimana
nyamuk lebih suka menggigit orang luar rumah. Sedangkan di
Kecamatan Watulimo terdapat nyamuk yang eksofagik dan ada pula

yang endofagik.

Menurut Depkes Rl (1990), keterangan perilaku nyamuk
merupakan dasar dalam menyusun strategi pemberanlasan vektor.
Upaya pemberantasan vektor akan berdaya guna dan berhasil guna
apatila ada kecocokan antara p€rilaku nyamuk dengan metode yang
dipilih. Oleh karena itu, survei entomologi malaria secara teratui
sangat membanhJ program pemberanhan malaria di wilayah
penelifnn.

KESITPULAN DAN SARAN
Dasimgl&an bahva fakbr lhgkuruan fsik yang berperan
perkemtspan para{Bit malaria yaitr: suhu, kelembapan, kece.
patan angin, ordr ituran, ak s€bagd Empat perindukan, dan
konsilruksi nrndr. S.dangl€n garnbsran fal&. Ungkungan biologis
clalam

Ritih Y,, Genbaran Fa,iior

Lin @gan

D*nh

En&/,,is Malaria

lg

meliputi pemeliharaan temak dan tata letak kandang dapat
men'grranbi jumhh gigitan nyamuk. Vegetrasi yang- bervariasi di
oarih o.:ruita"an alpat olgunat<an sebagai tempat hinggep dan
istirahat nyamuk mahr6. Predator alami nyamuk yang ditemui.adalah
seranoqa, laba-laba, cecak, burung layang-hyang dan tokek yang
merufrifan predator bagi nyamuk dewasa Kepadatan nyamuk
berddsakan nilai MBR tahun 2oOG dapat diketahui bahwa sPsies

Anophelos di Kecamatan Besuki bersif,at eksofagik' Pada- Kecamatan
Uhnrumo, spesies Anopharos bersifat endoiagik dan eksojagik'
Oisiranfan alar penduduk menghindari g(ritan nyamuk
dengan berbagai ma&m cara, penebaran ikan s€bagai..predator
Brfris tarva,- melaporkan ke petugas kgsehalal bila ditemukan
tasui, adanya perhitlan khusus dari pihak terkait, dan- dilakukan
ppriti n sejen6 yang menekankan pada aspek geografis lengkap
meny6mpumakin dan memantrapkan manajemen penyakit
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