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Abstract
Control of Aedes aegypti mosquito as dengue haemorrhagic fever/DHF vector can be
conducted using the ovitrap modified into a sticky ovitrap. The addition of attractant substances
to the ovitrap can attract more mosquitoes comes to the trap, and prevent mosquitoes laying
eggs in other places. The aim of this research was to compare hay infusion water and larva
rearing water as attractant which combined with sugar-apple (Annona squamosa) seed extract
by counting the mosquitoes and eggs trapped. This research used six types medium: hay
infusion water, larva rearing water, hay infusion water + sugar-apple seed extract, larva rearing
water + sugar-apple seed extract, aquadest + sugar-apple seed extract, and aquadest only as a
control. Sample used were 25 gravid female of Ae. aegypti mosquitoes with five replications.
Mosquitoes and eggs which trapped were counted. This research showed that the number of
mosquito trapped and eggs hatched more found in sticky ovitrap with hay infusion water.
Statistic analyzed by ANOVA showed that there is no significant difference towards number off
mosquito trapped in sticky ovitrap (p>0,05) whereas the medium material has significant
difference towards number off egg hatched than others (p<0,05).
Key words: Sticky ovitrap, attractant, Aedes aegypti

ATTRACTANTS ACTIVITY ON STICKY OVIPOSITION TRAP TOWARDS
Aedes aegypti
Abstrak
Pengendalian nyamuk Aedes aegypti sebagai vektor demam berdarah dengue/DBD dapat
dilakukan menggunakan ovitrap yang dimodifikasi dengan perekat menjadi sticky ovitrap.
Penambahan atraktan pada ovitrap dapat menarik lebih banyak nyamuk datang ke perangkap
yang dipasang dan mencegah nyamuk bertelur di tempat lain. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui aktivitas atraktan air rendaman jerami dan air bekas kolonisasi yang
dikombinasikan dengan ekstrak biji srikaya pada sticky ovitrap terhadap jumlah nyamuk dan
telur yang ditemukan. Enam jenis media uji digunakan dalam penelitian ini yaitu air rendaman
jerami, air bekas kolonisasi nyamuk, air rendaman jerami + ekstrak biji srikaya (Annona
squamosa), air bekas kolonisasi nyamuk + ekstrak biji srikaya, ekstrak biji srikaya + akuades,
dan akuades saja sebagai kontrol. Sampel yang digunakan adalah 25 ekor nyamuk Ae. aegypti
betina gravid dengan replikasi sebanyak lima kali. Dilakukan pengamatan terhadap jumlah telur
dan nyamuk yang terperangkap dalam sticky ovitrap. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
jumlah nyamuk terperangkap dan telur yang diletakkan paling banyak ditemukan pada ovitrap
dengan atraktan air rendaman jerami. Hasil uji statistik menggunakan ANOVA menunjukkan
bahwa media uji tidak berpengaruh terhadap jumlah nyamuk yang terperangkap pada
perangkap berperekat (p>0,05), sedangkan media uji berpengaruh signifikan terhadap jumlah
telur yang diletakkan dibandingkan dengan media uji lainnya.
Kata kunci: Sticky ovitrap, atraktan, Ae. aegypti
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PENDAHULUAN
Hingga saat ini, demam berdarah
masih menjadi salah satu masalah
kesehatan masyarakat di Indonesia.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan, angka insiden penyakit demam
berdarah dengue (DBD) di Indonesia
sebesar 62,2 dengan 11 provinsi (33%)
termasuk dalam resiko tinggi (angka insiden
atau AI > 55 kasus per 100.000 penduduk).1
Pada tahun 2010, angka insiden meningkat
30% menjadi 62,5 per 100.000 penduduk.2
Virus
Dengue
penyebab
DBD
ditularkan oleh nyamuk Aedes. Aedes
aegypti merupakan vektor utama, selain itu
Aedes albopictus juga berperan sebagai
vector sekunder.3 Salah satu kegiatan
dalam pengendalian vektor DBD yang
selama ini dilakukan adalah kegiatan
pengamatan vektor DBD (surveilan).
Surveilan diperlukan untuk mengidentifikasi
daerah-daerah yang memiliki
populasi
nyamuk yang tinggi dan mendeteksi periode
peningkatannya.4 Ada beberapa metode
surveilan terhadap Ae. aegypti yakni survei
larva, survei nyamuk dewasa, dan survei
telur. Survei telur terbukti cukup efektif
mendeteksi keberadaan nyamuk Ae.
aegypti di suatu daerah, bahkan pada saat
kepadatan vektor berada pada level
rendah.5 Alat yang digunakan dalam survei
telur disebut oviposition trap (ovitrap).
Pemasangan 2000 ovitrap di daerah
endemik DBD di Singapura berhasil
mendeteksi keberadaan Ae. aegypti di
wilayah tersebut.6 Ovitrap dirancang untuk
menarik nyamuk betina meletakkan telurnya
kemudian dihitung dan diidentifikasi.4
Ovitrap
yang
digunakan
untuk
surveilan vektor Aedes dapat dimodifikasi
untuk mematikan nyamuk dewasa atau
populasi
pra-dewasa.
Sticky
ovitrap
(perangkap
berperekat)
merupakan
modifikasi ovitrap yang dikembangkan
berbasis perilaku Ae. aegypti meletakkan
telurnya
(oviposisi).
Nyamuk
akan
terperangkap atau lengket pada kertas
perekat yang dipasang pada media bertelur
saat hinggap untuk melakukan oviposisi.
Modifikasi ovitrap dengan menambahkan

atraktan (senyawa pemikat) terbukti dapat
meningkatkan
jumlah
telur
yang
terperangkap.5 Umumnya aplikasi atraktan
dari beberapa hasil studi memperlihatkan
prospek yang cukup baik untuk memantau
kepadatan vektor DBD. Atraktan dapat
berasal dari kandungan tanaman yang
mudah ditemukan di sekitar masyarakat
atau bahan lain yang mempunyai aroma
dan zat yang dapat menarik nyamuk untuk
bertelur. Beberapa jenis tanaman yang
telah diujikan dan menunjukkan hasil yang
cukup signifikan sebagai atraktan adalah
rendaman jerami.7,8 Bahan lain yang telah
terbukti dapat menjadi atraktan adalah air
bekas kolonisasi nyamuk Ae. aegypti itu
sendiri. Penelitian Ambarita9 (2008) tentang
penggunaan homogenat nyamuk (nyamuk
yang digerus sampai halus) dan air bekas
kolonisasi menunjukkan bahwa ovitrap
dengan air bekas kolonisasi larva sangat
atraktif bagi nyamuk Ae. aegypti untuk
melakukan oviposisi.
Penggunaan insektisida dalam ovitrap
telah dilakukan oleh Santos10 yaitu dengan
Bacillus
thuringiensis-israelensis
(Bti).
Penambahan insektisida bertujuan untuk
mematikan nyamuk yang tertangkap. Biji
srikaya merupakan salah satu jenis bahan
alam berpeluang untuk digunakan sebagai
insektisida nabati. Ekstrak air biji srikaya
efektif terhadap mortalitas lalat11 dan pada
dosis 800 ppm (0,08%) menyebabkan
kematian larva Ae. aegypti sebesar 89%.12
Penambahan atraktan berupa air rendaman
jerami dan air bekas kolonisasi Ae. aegypti
yang dikombinasikan dengan ekstrak biji
srikaya
(Annona
squamosa)
dan
diaplikasikan ke dalam sticky ovitrap selama
ini belum pernah dilakukan. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui
aktivitas atraktan air rendaman jerami dan
air bekas kolonisasi yang dikombinasikan
dengan ekstrak biji srikaya pada sticky
ovitrap terhadap jumlah nyamuk dan telur
yang ditemukan. Hasil yang diharapkan dari
penelitian ini adalah prospek sticky ovitrap
dengan atraktan terbaik sebagai suatu alat
sederhana, mudah diaplikasikan dan
dimanfaatkan oleh pengelola program DBD
untuk mengurangi kepadatan nyamuk Ae.
aegypti betina di alam sehingga dapat
mengurangi penularan dengue.
9
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METODE
Penelitian
ini
dilakukan
di
Laboratorium
Parasitologi
Fakultas
Kedokteran, Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta pada bulan Maret sampai Mei
2011. Larva Ae. aegypti digunakan untuk uji
penentuan LC95 ekstrak biji srikaya.
Nyamuk Ae. aegypti hasil kolonisasi
Laboratorium
Parasitologi
Universitas
Gadjah Mada digunakan untuk pengujian
atraktan terhadap oviposisi.
Setelah
menetas dari pupa, nyamuk betina diberi
pakan darah, 3-4 hari kemudian nyamuk
betina diperkirakan sudah siap dijadikan
sampel. Nyamuk sampel yang digunakan
adalah nyamuk betina gravid atau kenyang
darah.
Alat yang digunakan yaitu gelas
plastik ukuran 240 ml, gelas plastik ukuran
300 ml, kuas, perekat (double tape), kertas
saring Whatman No.1, mosquito breeder,
mangkuk plastik, nampan plastik, pipet, tally
counter, kurungan nyamuk dengan ukuran
50 cm3, aspirator, paper cup, kasa, kapas,
ember bertutup, saringan teh, gelas ukur
100 ml, gelas ukur 200 ml, batang
pengaduk, mikroskop dissecting, kertas
label, tisu dan formulir pengamatan.
Bahan yang digunakan adalah
akuades, cat hitam, jerami, air gula, biji
srikaya (Annona squamosa), dan pakan
larva berupa ekstrak hati sapi (beef liver
extract) dan pelet ayam.
Pembuatan ovitrap menggunakan
gelas plastik volume 195 ml, dicat hitam di
bagian luar. Kertas saring sebagai ovistrip
berukuran panjang 20 cm dan lebar 5 cm
dipasang pada 1/3 bagian atas dari mulut
gelas. Ovistrip dipasang pada saat akan
dilakukan pengujian setelah gelas diisi
berbagai jenis air sebagai media uji. Volume
media uji sebanyak 150 ml. Sticky ovitrap
dibuat dengan menambahkan perekat
(double tape) pada salah satu sisi ovistrip
sebelum dipasang pada ovitrap. Ovistrip
berperekat diletakkan melingkar pada 1/3
bagian atas dari mulut gelas sebelum gelas
diisi media uji.
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Bahan atraktan rendaman jerami
dibuat dari 125 gram jerami yang direndam
dalam 15 liter air lalu didiamkan di dalam
ember plastik bertutup rapat selama 7 hari.8
Air rendaman disaring agar bersih dan
diencerkan dengan ditambah akuades.
Konsentrasi terbaik berdasarkan penelitian
Reiter dalam Service7 adalah 10% , namun
dalam penelitian ini ditetapkan konsentrasi
20% untuk mengantisipasi adanya efek
penambahan ekstrak biji srikaya pada
rendaman. Konsentrasi air bekas kolonisasi
yang digunakan adalah 150 ekor larva/600
ml air akuades.9 Pada proses kolonisasi
untuk mendapatkan air bekas kolonisasi,
larva yang baru menetas diberi pakan
berupa hati sapi (beef liver extract)
sebanyak 0,15g, kemudian hari ke-1 hingga
hari ke-5 pakan yang diberikan dalam
bentuk padatan (pelet ayam) sebanyak
0,3g. Mulai hari ke-6 dan seterusnya
pemberian pakan diberikan secukupnya
berdasarkan jumlah larva yang belum
membentuk pupa. Setelah pupa menjadi
nyamuk dewasa seluruhnya, air bekas
kolonisasi yang telah kosong disaring
menggunakan kertas saring sampai semua
padatan hilang. Ekstrak biji srikaya
diperoleh
dengan
metode
infudasi13
menggunakan air sebagai pelarut dengan
perbandingan serbuk biji srikaya dan air
yaitu 1:1 (100 gr serbuk : 100 ml akuades.)
Berdasarkan beberapa hasil pengujian,
ditetapkan ekstrak yang digunakan adalah
konsentrasi 100% dengan volume 1 ml/150
ml media uji.
Sebanyak enam media digunakan
dalam penelitian ini meliputi air rendaman
jerami; air bekas kolonisasi; air rendaman
jerami ditambah ekstrak biji srikaya; air
bekas kolonisasi ditambah ekstrak biji
srikaya; akuades ditambah ekstrak biji
srikaya; dan
akuades sebagai kontrol.
Media uji dimasukkan ke dalam gelas
dengan volume sebanyak 150 ml. Media uji
diletakkan di dalam kandang nyamuk
berukuran 50 cm3 dengan pola lingkaran.
Penempatan enam sticky ovitrap dilakukan
secara acak pada tiap-tiap kandang
replikasi dan dibiarkan selama satu jam
sebelum uji. Nyamuk betina gravid yang
kenyang darah sebagai sampel uji
dimasukkan ke dalam kandang saat
pengujian. Nyamuk diberi makan larutan
10
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gula 10% (b/v) yang diresapkan pada
sepotong
kapas.
Ulangan
dilakukan
sebanyak lima kali untuk uji dengan masingmasing sampel sebanyak 25 ekor nyamuk.
Pengamatan dan penghitungan dilakukan
setelah empat hari terhadap nyamuk yang
ditemukan.

ditemukan dalam setiap ovitrap dapat dilihat
di Tabel 1.
Berdasarkan Tabel 1, jumlah nyamuk
yang paling banyak ditemukan yaitu pada
ovitrap dengan atraktan air rendaman
jerami,
namun
hasil
uji
statistik
menggunakan ANOVA menunjukkan bahwa
media uji tidak berpengaruh terhadap
jumlah nyamuk yang terperangkap pada
sticky ovitrap (p>0,05).

Jumlah nyamuk yang ditemukan
dalam setiap sticky ovitrap dihitung
berdasarkan jenis atraktan dan dianalisis
dengan uji ANOVA (Analysis of Variance)
Apabila
terdapat
perbedaan
yang
bermakna, maka dianalisis lebih lanjut
dengan uji lanjut LSD (Least Significance
Difference).

Berdasarkan pengamatan terhadap
jumlah telur, tidak semua sticky ovitrap
terdapat telur Ae. aegypti. Ada satu buah
sticky ovitrap dengan media akuades yang
tidak ditemukan telur. Jumlah telur
bervariasi dengan rata-rata yang terendah
37,4 butir yaitu pada media akuades yang
ditambah ekstrak biji srikaya. Jumlah telur
terbanyak ditemukan dalam sticky ovitrap
dengan media air rendaman jerami
sebanyak rata-rata 312,2 butir telur. Ratarata jumlah telur yang ditemukan dalam
setiap sticky ovitrap dapat dilihat di Tabel 2.

HASIL
Uji aktivitas atraktan yang dilakukan
menggunakan enam jenis media dengan
lima kali ulangan sehingga diperoleh total
30 sticky ovitrap. Berdasarkan pengamatan
yang dilakukan, di dalam seluruh sticky
ovitrap tersebut ditemukan nyamuk atau
100% positif. Jumlah rata-rata nyamuk yang

Tabel 1. Jumlah nyamuk yang ditemukan dalam sticky ovitrap menggunakan
enam jenis media uji
Media Uji
Air rendaman jerami
Air bekas kolonisasi
Air rendaman jerami + ekstrak biji
srikaya
Air bekas kolonisasi + ekstrak biji
srikaya
Akuades + ekstrak biji srikaya
Akuades

Jumlah ovitrap
positif (n=30)

Jumlah
nyamuk

Rata-rata jumlah
nyamuk (mean) ± SE

5
5

23
19

4,6 ± 1,1
3,8 ± 0,9

5

12

2,4 ±1,1

5

9

1,8 ± 1,1

5
5

15
17

3,0 ± 2,0
3,4 ± 0,8

Tabel 2. Jumlah telur yang ditemukan dalam sticky ovitrap menggunakan
enam jenis media uji
Media uji
Air bekas kolonisasi
Air rendaman jerami
Air bekas kolonisasi + ekstrak biji
srikaya
Air rendaman jerami + ekstrak biji
srikaya
Akuades + ekstrak biji srikaya
Akuades

Jumlah ovitrap
positif(n=30)

Jumlah
telur

Rata-rata jumlah telur
(mean) + SE

5
5

900
1561

180,0 + 61,2
b
312,2 + 65,8

5

362

72,40 + 19,0

5

336

67,2 + 29,8

5
4

187
390

37,4 + 15,7
a
78,00 + 32,9

a

a

a

a
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Keterangan : Nilai rata-rata (mean) yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda secara signifikan (p=0,05; uji LSD)

Berdasarkan uji ANOVA, jenis media
dengan atraktan yang berbeda berpengaruh
terhadap jumlah telur yang diletakkan pada
proses oviposisi (p<0,05). Dari uji lanjut
menggunakan Least Significance Difference
(LSD), diketahui bahwa atraktan air
rendaman jerami berbeda secara signifikan
terhadap jumlah telur yang diletakkan oleh
nyamuk dibandingkan dengan media lain.

BAHASAN
Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa air rendaman jerami, air bekas
kolonisasi dan ekstrak biji srikaya memiliki
aktivitas atraktansi yang berbeda terhadap
oviposisi Ae. aegypti. Media dari air
rendaman jerami mampu menarik nyamuk
Ae. aegypti lebih banyak. Hal tersebut
mengindikasikan bahwa air rendaman
jerami lebih berdaya atraktan dibandingkan
air bekas kolonisasi dan media lainnya
untuk menarik nyamuk betina datang
bertelur. Menurut Bentley dan Day16, suatu
zat dianggap sebagai atraktan oviposisi jika
nyamuk
betina
gravid
menunjukkan
gerakan aktif menuju sumbernya untuk
meletakkan telur, sementara stimulan
oviposisi adalah bahan kimia yang
mendorong
proses
peletakan
telur
(oviposisi).
Beberapa penelitian sebelumnya
melaporkan bahwa rendaman yang dibuat
dari fermentasi beragam jenis rumput dan
jerami aktif terhadap nyamuk Ae. aegypti
betina gravid baik di laboratorium maupun
di lapangan. Penelitian Polson et al. (2002)
mengungkapkan bahwa jumlah telur yang
tertangkap dalam ovitrap dengan 10% air
rendaman
jerami
berbeda
nyata
dibandingkan dengan air tanpa rendaman
jerami.8
Chadee
(1993)
melakukan
penelitian yang menunjukkan bahwa air
rendaman jerami dengan konsentrasi
10,20,60, dan 80% mampu memerangkap
telur Ae.aegypti pada masing-masing
konsentrasi.14 Penelitian Santana et al
(2006)
memperlihatkan
bahwa
air
rendaman tanaman Panicum maximum
yang telah difermentasi selama 15 dan 20
hari mampu memerangkap telur nyamuk

secara signifikan dibandingkan
rendaman tanaman.16

tanpa

Peningkatan oviposisi Ae. aegypti
sebagai respons terhadap air rendaman
jerami dan rumput berasal dari kandungan
kimia non-volatil yang ditangkap nyamuk
betina pada permukaan air. Kandungan
kimia ini lebih merangsang nyamuk untuk
bertelur, dibandingkan bau yang menarik
nyamuk dari jauh17.
Kandungan kimia
tersebut dapat berasal dari aktivitas
mikroorganisme saat proses fermentasi
berlangsung.
Keatraktifan
rendaman
organik dipengaruhi oleh pertumbuhan
bakteri pada rendaman yang juga
meningkatkan
produksi
metabolit
sekunder.10
Pentingnya
aktivitas
metabolisme mikroba untuk memecahkan
bahan organik dan menghasilkan senyawa
kimia yang berpengaruh terhadap rangsang
oviposisi terlihat pada percobaan dimana
secara signifikan daya tarik Ae. aegypti dan
Ae. albopictus untuk bertelur berkurang
pada rendaman daun white oak yang lebih
dulu disterilkan.17 Upaya terkini telah
dilakukan untuk mengidentifikasi potensi
atraktan oviposisi sintetis bagi nyamuk
menggunakan beberapa asam lemak dan
ester yang berasal dari rendaman rumput.
Air rendaman jerami dan fermentasi rumput
P. maximum menghasilkan CO2 dan
amonia,
senyawa
yang
terbukti
mempengaruhi saraf penciuman nyamuk
Aedes.16
Penambahan ekstrak biji srikaya
sebagai insektisida dalam atraktan tidak
memperlihatkan efek sinergis terhadap
daya atraktansi media uji, bahkan
cenderung mengurangi daya tarik atraktan
itu sendiri. Media uji yang menggunakan
insektisida ekstrak biji srikaya menempati
posisi terendah dalam menarik nyamuk
untuk bertelur, baik yang dikombinasikan
dengan akuades, air bekas kolonisasi atau
air rendaman jerami. Hasil penelitian serupa
pernah ditemukan oleh Santos10 yang
menggunakan
bioinsektisida
Bacillus
thuringiensis.
Keterbatasan
dalam
penelitian ini yaitu tidak mengamati
perkembangan telur hingga menjadi larva,
sehingga tidak dapat diketahui kemampuan
12
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ekstrak biji srikaya dalam menghambat
perkembangan telur nyamuk menjadi larva.
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KESIMPULAN
Jumlah nyamuk terperangkap dan
jumlah telur yang diletakkan terbanyak
terdapat pada sticky trap dengan atraktan
air rendaman jerami. Hasil statistik
menunjukkan bahwa jenis media uji tidak
berpengaruh terhadap jumlah nyamuk yang
terperangkap pada sticky ovitrap, namun
berpengaruh signifikan terhadap jumlah
telur yang diletakkan. Atraktan air rendaman
jerami berbeda secara signifikan terhadap
jumlah telur yang diletakkan dibandingkan
dengan media lain
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