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ABSTRACT 

 

Senggigi beach is one of tourist destinations of Lombok island-West Nusa Tenggara. In 

addition to its beautiful scenery, Senggigi has potential problems in the health field namely 

Aedes spp., mosquito, which became a dengue vector. This explorative and descriptive 

research, has been done in June-July 2017 and aimed to observe the bioecology of Aedes spp., 

mosquito in Senggigi beach. Sampling was done with purposive sampling method, by 

collecting larvae and adult mosquito Aedes spp., at specified sampling point. The collected 

samples then identified. The result of the study, two species of Aedes spp., mosquitos were 

found, there are Aedes aegypti and Aedes albopictus. Breeding habitat of Aedes spp. 

mosquitos were found in artificial containers. The highest density were 57.5 individuals/100 

mL found in the boat habitat and the lowest density were 2 individuals/100 mL in the trash 

bin. The highest Relative Abundance Index value of Aedes aegypti were 100% in fish pond 

habitat and Aedes albopictus was 100% in three different habitats (used tire, sterofoam box 

and used bowl). The selection of Aedes albopictus habitat in clear and dirty water, near the 

yard of the house with dense vegetation rather than densely populated makes the distribution 

more widespread. Meanwhile, Aedes aegypti was only distributed in clear water habitats, near 

densely populated settlements. 

Key Words: Diversity, Distribution, Aedes spp.,Senggigi.  

 

PENDAHULUAN 

 

Perkembangan pariwisata Nusa 

Tenggara Barat (NTB) yang semakin 

cemerlang, khususnya di daerah Lombok 

Barat-Senggigi mampu mengundang 

jumlah peningkatan wisatawan lokal 

maupun mancanegara dari tahun ke tahun 

(Dinas Pariwisata NTB, 2017). Senggigi 

adalah salah satu destinasi utama andalan 

NTB, memiliki pesisir pantai yang indah. 

Disamping keindahannya, Senggigi 

mempunyai potensi masalah di bidang 

kesehatan. Salah satunya yaitu nyamuk 

Aedes spp., yang menjadi vektor penyakit. 

Nyamuk Aedes spp., yang menyebarkan 

virus Dengue dapat menyebarkan penyakit 

Demam Berdarah Dengue (DBD) kepada 

para wisatawan.  

Menurut Kementrian Kesehatan RI 

(2010), penyakit demam berdarah dengue 

(DBD) disebabkan oleh virus dengue. 

Virus dengue adalah virus penyebab 

Demam Dengue (DD), Demam Berdarah 

Dengue (DBD) dan Dengue Shock 

Syndrome (DSS), yang termasuk dalam 

kelompok B Arthropod Virus  (Arbovirus), 

yang sekarang dikenal sebagai genus 

Flavivirus, famili Flavivirideae, dan 

mempunyai 4 jenis serotipe, yaitu: Den-1, 

Den-2, Den-3, Den-4. DBD ditularkan ke 

manusia melalui gigitan nyamuk Ae. 

aegypti yang terinfeksi virus dengue. 

(Kementrian Kesehatan RI, 2010).   

Berdasarkan data dari Departemen 

Kesehatan RI (2004), penyakit DBD 

merupakan penyakit endemis di Indonesia. 

Sejak pertama kali dilaporkan pada tahun 
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1968 di Surabaya dan Jakarta, jumlah 

kasus terus meningkat baik dalam jumlah 

maupun luas wilayah yang terjangkit, dan 

secara sporadis selalu terjadi Kejadian 

Luar Biasa (KLB) setiap tahun. KLB yang 

terbesar terjadi pada tahun 1998 di mana 

dilaporkan dari 16 propinsi diperoleh IR 

(Incidence Rate) = 35,19 per 100.000 

penduduk dengan CFR (Case Fatality 

Rate) 2,0%. Pada tahun 1999, IR menurun 

menjadi 10,17%. Pada tahun-tahun 

berikutnya IR cenderung meningkat, yaitu 

15,99% tahun 2000, 21,66% tahun 2001, 

19,24% tahun 2002, dan 23,87% pada 

tahun 2003.  

Berdasarkan data dari Dinas 

Kesehatan Provinsi NTB (2016), jumlah 

kasus demam berdarah dengue (DBD) di 

NTB terus meningkat. Tercatat mulai dari 

bulan Januari hingga April 2016 sebanyak 

1.476 kasus dan lebih dari 10 orang 

meninggal dunia, jika dibandingkan 

dengan tahun 2014 lalu hanya mencapai 

1273 kasus. Kabupaten Lombok Timur 

menjadi daerah penyumbang tertinggi 

angka kasus DBD yakni sebanyak 430 dan 

6 orang meninggal dunia, kemudian 

disusul oleh Kota Mataram sebanyak 389 

kasus, 4 orang meninggal. Kabupaten 

Sumbawa terdapat 207 kasus, 2 orang 

meninggal. Kabupaten Lombok Barat 

sebanyak 123 kasus, 2 orang meninggal. 

Kabupaten Bima 83 kasus, Kabupaten 

Dompu 76 kasus, Kabupaten Lombok 

Utara (KLU) 65 kasus, Kabupaten 

Sumbawa Barat (KSB) 30 kasus, dan yang 

terakhir paling sedikit yaitu Kota Bima 

dengan jumlah 26 kasus namun satu orang 

meninggal dunia. Data Dinas Kesehatan 

Lombok Barat pada tahun 2016 

menunjukkan, kasus Demam Berdarah 

Dengue terbanyak terjadi di Desa 

Meninting, yaitu dengan jumlah kasus 62 

dan 77 suspek DBD, meningkatnya jumlah 

kepadatan, kemelimpahan, dan distribusi 

nyamuk Aedes spp., di titik sampling 

berpengaruh terhadap penularan penyakit 

Demam Berdarah di daerah tersebut. Oleh 

karena itu, diperlukan adanya upaya 

pengendalian vektor nyamuk tersebut dan 

salah satu upaya penting dalam 

mengendalikan vektor nyamuk  yaitu 

melalui pemahaman dan pengetahuan 

mengenai bioekologi vektor nyamuk 

seperti taksonomi, morfologi, ekologi dan 

siklus hidupnya. 

Berdasarkan uraian diatas, maka 

perlu dilakukan penelitian tentang  

keragaman jenis dan distribusi nyamuk 

Aedes spp., didaerah pariwisata Senggigi. 

 

METODE 

 

a. Pengambilan Sampel Larva 

Koleksi larva nyamuk dilakukan 

diberbagai tempat perindukan, baik yang 

bersifat alamiah maupun buatan manusia. 

Larva diambil dengan menggunakan 

cidukan bervolume 750 ml, selanjutnya 

larva dimasukkan ke dalam wadah sampel 

yang diberikan kertas label. Pada kertas 

label dicatat tanggal penangkapan larva, 

lokasi dan tempat perindukanya (Sari et al. 

2007).  

 

b. Penangkapan Nyamuk Dewasa dengan 

Aspirator 

Nyamuk dewasa dikoleksi dengan 

menggunakan aspirator yang diaplikasikan  

di pinggir jalan, di daerah pemukiman 

penduduk, di semak-semak, di sekitar 

kandang dan di kebun. Sampel nyamuk 

hasil tangkapan selanjutnya dimasukkan 

ke dalam kontainer dan dimatikan dengan 

menggunakan kapas yang telah diberi 

kloroform atau alkohol. Setelah mati, 

nyamuk direkatkan pada ujung kertas point 

untuk diidentifikasi ( Sari et al. 2007). 

Sampel yang dikoleksi kemudian 

diidentifikasi berdasarkan Andreadis et al. 

(2005), Rueda (2014), Cutwa dan O’Meara 

(2015), Farajollahi dan Price (2013). 

Identifikasi dan perhitungan dilakukan di 

laboratorium Biologi, Universitas 

Mataram. 

 

Analisis Data 

Struktur komunitas nyamuk Aedes 

spp. kemudian dianalisis dengan 

menggunakan rumus: 
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a. Kepadatan larva Nyamuk Aedes spp., 

Kepadatan larva nyamuk dihitung 

dengan menggunakan rumus: 

 

𝐊𝐉 =
jumlah larva 𝐴𝑒𝑑𝑒𝑠  yang tertangkap per wadah

jumlah volume air per wadah
 

 

KJ=Kepadatan Jentik 

 

b. Kelimpahan nyamuk Aedes spp.  

Perhitungan indeks kelimpahan 

relatif (IKR) mengacu pada Krebs 

(1989): 

IKR =  
jumlah individu suatu spesies  ni 

jumlah total individu yang ditemukan  N 
 x100% 

  

Selanjutnya nilai indeks 

kelimpahan relatif digolongkan dalam 

kategori yaitu: 

 Tinggi (>20%),  

 Sedang (15%-20%) 

 Rendah (<15%) 
 

c. Distribusi nyamuk Aedes spp. 

Distribusi nyamuk digambarkan 

melalui peta penelitian, berdasarkan 

kondisi lingkungan masing-masing titik 

daerah sampling. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Kawasan pesisir pantai senggigi 

merupakan kawasan tropis dengan wilayah 

pesisir dan perbukitan yang mempunyai 

karakteristik habitat perindukan nyamuk, 

khususnya nyamuk Aedes spp., Total larva 

nyamuk Aedes spp., yang didapatkan pada 

lokasi sampling yaitu 1000 larva dari 25 

titik sampling. Larva nyamuk Aedes spp., 

yang ditemukan dikawasan pesisir pantai 

senggigi di identifikasi sebagai Ae. 

albopictus dan Ae. Aegypti. 

Hasil perhitungan kepadatan dan 

kemelimpahan larva nyamuk Aedes spp., 

di 25 titik sampling yang dikelompokkan 

menjadi 11 breeding site  yaitu  8 titik di 

habitat pot bunga, 4 titik perahu, 1 titik 

kolam ikan, 1 titik habitat ban bekas, 1 

titik habitat kotak sterofoam, 1 titik habitat 

tong sampah, 3 titik habitat bak air, 3 titik 

habitat plastik, 1 titik mangkuk bekas, 1 

titik drum besi, dan 1 titik habitat tugu 

masuk. Nilai kepadatan rata-rata tertinggi 

sebesar 57,5 individu/ 100 ml di habitat 

perahu sedangkan kepadatan rata-rata 

terendah sebesar 2 individu/ 100 ml pada 

habitat tong sampah (Tabel 1). Pada saat 

penelitian, perahu yang ada di pinggiran 

pantai sudah tidak terpakai, memiliki 

potensi yang besar untuk penampungan air 

hujan sehingga memungkinkan nyamuk 

betina meletakkan telur-telurnya di perahu 

tersebut. 

 

Tabel 1. Kepadatan dan IKR nyamuk 

Aedes per habitat di kawasan pesisir 

Senggigi-Lombok Barat. 
N

o. 

Jenis 

Habitat 

Kepadatan  

(individu/ 

100 ml) 

IKR (%) 

Ae. 

aegypti 

Ae. 

albopictus 

1. Pot Bunga   30,875  63 37 

2. Perahu 57,5 21 79 

3. Kolam ikan 57 100 0 

4. Ban Bekas 10 0 100 

5. Kotak 

Sterofoam 

5 0 100 

6. Tong 

Sampah 

2 25 75 

7. Bak Air 22,7 12 88 

8. Plastik  10 48    52          

9. Mangkuk 

Bekas 

3 0 100 

10 Drum Besi 3 67 33 

11 Tugu Masuk 40 44 56 

  

    Nilai IKR tertinggi didapatkan pada 

Ae. aegypti sebesar 100 % di habitat kolam 

ikan. Kolam ikan yang sudah tidak 

terpakai mempunyai potensi yang besar 

bagi nyamuk betina dewasa untuk 

meletakkan telur-telurnya, sehingga pada 

saat musim hujan kolam ikan menjadi 

habitat produktif bagi pertumbuhan dan 

perkembangbiakan larva nyamuk Ae. 

Aegypti. Spesies Ae. albopictus memiliki 

nilai IKR tertinggi sebesar 100 % di tiga 

habitat berbeda yaitu ban bekas, kotak 

sterofoam dan mangkuk bekas, wadah-

wadah tersebut ditemukan di habitat 

perkarangan rumah dan daerah yang 

rimbun, sehingga memungkinkan nyamuk 

dewasa betina Ae. albopictus meletakkan 

telurnya dalam wadah, dikarenakan spesies 
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Ae. albopictus lebih suka daerah dengan 

vegetasi yang banyak. 

Distribusi Nyamuk Aedes spp., di 

daerah pesisir pantai Senggigi-Lombok 

Barat 
     Distribusi nyamuk Aedes spp., 

terbentang di wilayah tropis Asia 

Tenggara, Afrika Barat dan Amerika 

Utara, termasuk Indonesia. Spesies 

nyamuk Aedes spp., mempunyai dua 

habitat yaitu akuatik (perairan) untuk fase 

pradewasanya (telur, larva, dan pupa), dan 

terestrial (daratan) untuk fase dewasa. 

Nyamuk dewasa akan mencari daerah 

akuatik untuk meletakkan telur. Nyamuk 

Aedes spp., bersifat diurnal atau aktif pada 

pagi hingga siang hari. Penularan penyakit 

dilakukan oleh nyamuk betina karena 

hanya nyamuk betina yang menghisap 

darah sebagai asupan protein yang 

diperlukannya untuk memproduksi telur 

(Cheng 1974) sedangkan nyamuk jantan 

tidak membutuhkan darah, dan 

memperoleh energi dari nektar tumbuhan. 

Hal tersebut berpengaruh terhadap 

meningkatnya jumlah penyakit demam 

berdarah dengue, filariasis, demam kuning, 

dan chikungunya pada setiap daerah, 

khususnya daerah Lombok Barat-

Senggigi.  

 

 
Gambar 1.Peta persebaran spesies Nyamuk 

Aedes spp., di daerah pesisir pantai 

Senggigi-Lombok Barat. Tanda 

segitiga (  ) menunjukkan keberadaan 

spesies Ae. aegypti  dan tanda 

lingkaran  (  ) menunjukkan keberadaan 

spesies Ae. albopictus. 

 

    Distribusi spesies nyamuk Aedes spp., 

tercantum dalam peta lokasi (Gambar 1) 

penelitian dengan 25 titik sampling yang 

ada dan berbagai tipe breeding habitat. 

Sebaran spesies nyamuk Ae. aegypti 

tersebar di beberapa titik diantaranya di 

kompleks pertokoan dengan habitat di 

kolam dan pot bunga, dan diperahu 

(sebelah barat). Daerah sampling dominan 

terletak di daerah barat (daerah dekat 

pantai) dengan habitat air yang jernih dan 

daerah bersifat padat penduduk dengan 

aktivitas penduduk yang lebih kompleks, 

sesuai dengan penelitian Higa et al. 

(2010), yang menyatakan spesies nyamuk 

Ae. aegypti lebih beradaptasi dengan 

lingkungan perumahan, lebih menyukai 

daerah padat penduduk, daerah yang gelap, 

bersifat antropofilik dan endofilik. Hal 

tersebut sesuai dengan sifat nyamuk Ae. 

aegypti yang lebih menyukai keberadaan 

manusia sebagai inangmya, sumber 

makanan dan juga tempat 

perkembangbiakannya.   

     Distribusi spesies Ae. albopictus 

ditemukan di perkarangan rumah dekat 

perbukitan di bagian timur dan terdapat 

invasi ke bagian barat dekat dengan daerah 

pesisir pantai. Hal ini sesuai dengan 

beberapa hasil penelitian yang menyatakan 

bahwa spesies Ae. albopictus lebih 

menyukai daerah pekarangan rumah 

dengan vegetasi yang rimbun, kelembaban 

yang relatif sejuk. Namun spesies Ae. 

albopictus yang bersifat opportunistik, 

eksofilik dan eksophagus, jarak terbang 

yang jauh serta lebih memilih habitat 

dengan air yang keruh dan jernih dengan C 

organik yang tinggi menjadikan spesies 

Ae. albopictus lebih mendominasi 

diberbagai habitat yang ada. Dalam relung 

ekologi, yang berarti bahwa spesies ini 

memiliki keunggulan kompetitif dalam 

memperoleh makanan dan sumber daya 

biotik maupun abiotik sehingga adanya 

pertumbuhan dan perkembangbiakan yang 
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pesat pada spesies Ae. albopictus, 

mengakibatkan distribusi spesies ini 

menjadi lebih luas (Campbell, 2010). 

Adanya keunggulan kompetitif yang lebih 

tinggi dari spesies Ae. albopictus, 

menjadikan relung ekologi spesies Ae. 

aegypti menjadi sempit. Hal tersebut 

mengakibatkan kepadatan dan 

kemelimpahan pada spesies Ae. albopictus 

lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

spesies Ae. aegypti.  

     Sebaran nyamuk Aedes spp., sangat 

erat kaitannya dengan faktor lingkungan 

yang ada, seperti habitat, suhu, pH, 

intensitas, dan kelembaban. Suhu berkisar 

antara 26-29
0
C pada setiap titik sampling 

merupakan suhu optimum 

perkembangbiakan larva, sehingga larva 

Aedes spp., banyak ditemukan pada lokasi 

penelitian. pH air disetiap titik sampling 

menunjukkan angka 7-8 yang merupakan 

pH optimum untuk perkembangbiakan dan 

keberadaan larva, namun apabila pH 

melebihi atau kurang dari 7-8 akan 

mengakibatkan kematian pada larva. 

Salinitas terukur 0‰ pada setiap titik 

sampling, dikarenakan apabila nilai 

salinitas melebihi maka metabolisme larva 

akan terganggu. Kelembaban berkisar 

antara 50-90% yang mendukung 

pertumbuhan dan perkembangbiakan larva 

pada setiap titik sampling. Intensitas 

cahaya rata-rata berkisar antara 37-166 

lux, sehingga kondisi lingkungan di daerah 

pesisir pantai Senggigi cocok untuk 

perkembangbiakan nyamuk Aedes spp., 

     Setelah mengetahui dan 

mempelajari morfologi Aedes spp., habitat 

perkembangbiakannya maka diperlukan 

kewaspadaan dan pencegahan yang efektif 

ramah lingkungan serta penanggulangan 

dalam mengurangi vektor nyamuk Aedes 

spp., tersebut. Sesuai dengan yang 

disarankan oleh Departemen Kesehatan 

dengan lebih memperhatikan kebersihan 

lingkungan dengan gerakan 3M, 

penggunaan abate maupun pencegahan 

secara fisik maupun biologis seperti 

penggunaan bakteri Bacillus thuringensis, 

berwolbachia maupun mikrofungi sebagai 

penahan perkembangbiakan vektor 

penyakit tersebut. Berbagai hal juga yang 

telah disarankan oleh WHO yaitu 

penggunaan vaksin untuk kegiatan 

pariwisata, para wisatawan disarankan 

untuk menggunakan atau mengkonsumsi 

vaksin sebelum berwisata sebagai upaya 

pencegahan vektor penyakit tersebut. Hasil 

ini juga memiliki implikasi sebagai strategi 

pengendalian dan risiko penyakit serta 

disarankan kebutuhan yang lebih besar 

untuk peningkatan pengontrolan vektor 

dan penelitian di wilayah ini. 

 

KESIMPULAN 

 

     Dari hasil penelitian, maka dapat 

disimpulkan bahwa spesies nyamuk Aedes 

spp., yang ditemukan di daerah pariwisata 

Senggigi sebanyak dua spesies yaitu Ae. 

albopictus dan Ae. aegypti. Habitat 

nyamuk Aedes spp., banyak ditemukan 

pada wadah-wadah artifisial (wadah 

buatan manusia). Distribusi nyamuk Ae. 

albopictus lebih memilih habitat di air 

jernih dan kotor, dekat pekarangan rumah 

dengan vegetasi yang lebat dan bukan 

padat penduduk.  Ae. aegypti hanya 

terdistribusi di habitat air jernih, dekat 

pemukiman padat penduduk. Kepadatan 

dan kemelimpahan tertinggi ada pada 

spesies Ae. albopictus.  
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