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Abstrak
Aedes aegypti merupakan vektor Demam Berdarah Dengue (DBD) di Indonesia. Ae. aegypti memiliki kemampuan
reproduksi yang tinggi, satu ekor nyamuk betina dapat bertelur 100-150 butir telur. Telur Ae. aegypti mampu
bertahan hidup pada suhu kering dalam beberapa bulan sehingga memperbesar peluang terjadinnya proses
penularan virus DBD. Tujuan penelitian adalah mengetahui pengaruh suhu dan lama penyimpanan terhadap
presentase penetasan telur Ae. aegypti. Telur Ae. aegypti hasil kolonisasi di laboratorium disimpan pada
suhu ruang dan suhu refrigerator. Pengamatan presentase penetasan telur diamati pada bulan ke nol, kesatu,
kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Hasil penelitian pada bulan bertama sampai keenam presentase
penetasan telur pada suhu ruang adalah 63,17, 59,26, 24,33, 13,62, 10, dan 0%. Sedangkan penyimpanan
pada suhu kukas tidak terjadi penetasan telur pada bulan pertama sampai keenam.
Kata kunci: penetasan telur, Ae.aegypti
Abstract
Aedes aegypti is the vector of Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) in Indonesia. Ae. aegypti has a high
reproductive capacity, one female mosquitoes can lay 100-150 eggs. Eggs of Ae. aegypti can survive on dry
temperatures within a few months, thus increasing the chances of transmission of dengue virus The aim of
the study was to determine the effect of temperature on egg hatching percentage of Ae. aegypti. Eggs Ae.
aegypti colonization in laboratory results are stored at room temperature and refrigerator temperature.
Observations percentage of eggs hatching was observed at month zero, one, two, third, fourth, fifth, and sixth.
The results of the study until the sixth month percentage of hatching eggs at room temperature was 63,17,
59,26, 24,33, 13,62, 10, and 0%. While storage on egg hatching refrigerator not occur in the first to sixth.
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PENDAHULUAN
Demam berdarah dengue (DBD) merupakan penya
kit yang menyebabkan kematian di Indonesia. Terdapat
kecenderungan terjadi peningkatan kasus setiap tahun
dan daerah penyebaran yang semakin meluas (Rita,
2005). Salah satu upaya penanggulangan DBD adalah
pengendalian vektor baik secara fisik, kimiawi, biologi
maupun genetik (Becker, 2010).

Salah satu faktor penyebab terjadi peningkatan
kasus adalah tingginya populasi vektor DBD di ling
kungan. Tingginya populasi vektor DBD antara lain
disebabkan oleh kemampuan reproduksi Ae. aegypti.
Aedes aegypti betina mempunyai kemampuan bertelur
sebanyak 50-150 butir selama hidupnya (Clements,
1963). Menurut Mello, et al (2014) rata-rata nyamuk
Ae. aegypti mampu bertelur 130 sampai 200 telur dalam
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satu siklus gonotropiknya. Nyamuk Ae. aegypti mampu
bertelur beberapa kali selama hidupnya jika telah kawin
dengan nyamuk jantan. Aedes.aegypti betina menghisap
darah orang yang mengandung virus DBD maka akan
menjadi vektor permanen yang siap menjadi vektor
DBD. Nyamuk Ae. aegypti betina mempunyai banyak
oocyte sehingga mampu memproduksi telur dalam
jumlah besar (Surtess, G, 1967). Telur tersebut mampu
bertahan pada kondisi kering selama beberapa bulan
jika kondisi lingkungan mendukung dapat menetas.
Proses penetasan dimulai dengan berkurangnya tekanan
oksigen pada telur yang menyebabkan keluarnya jentik
instar satu keluar dari cangkang telur (Surtess, 1967).
Informasi tentang kemampuan telur Ae. aegypti
dapat bertahan hidup pada berbagai kondisi lingkungan
(suhu) belum banyak diketahui. Diharapkan dengan
data ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan
dan menjadi bahan tambahan ketika melakukan
sosialisasi kepada masyarakat tentang demam berdarah.
Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pengaruh suhu dan waktu
penyimpanan terhadap presentase penetasan telur Ae.
aegypti.
BAHAN DAN METODE
Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Balai
Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reser
voir Penyakit Salatiga pada tahun 2010.
Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
telur Aedes aegypti berumur sama hasil kolonisasi di
laboratorium. Sedangkan alat yang digunakan adalah cup
plastik, pipet, nampan, pinset, counter, mikroskop,lemari
pendingin (refrigerator) dan jarum bedah.
Cara Kerja
1. Telur nyamuk Aedes aegypti
Teknis nyamuk yang digunakan sebagai sampel
diperoleh dari hasil kolonisasi nyamuk di laboratorium
yang dipelihara dengan cara sebagai berikut. Koloni
diawali dengan penetasan telur Ae. aegypti pada mang
kuk enamel. Setelah menetas menjadi jentik instar 1
kemudian dipindahkan ke dalam nampan pemeliharaan
yang berukuran 20 x 30 x 3 cm dengan kepadatan 400 –
500 ekor/nampan. Jentik Ae. aegypti dipelihara sampai
menjadi pupa. Jentik diberikan makanan dogfood yang
banyaknya disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan
dan perkembangan instar jentik Ae. aegypti. Pupa
yang muncul setiap hari diambil dan dimasukkan ke
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dalam mangkok yang kemudiaan dimasukkan ke dalam
kurungan nyamuk yang berukuran 40 x 40 x 40 cm.
Nyamuk yang muncul dari pupa diberikan makan
an larutan gula 10% dan darah marmot. Untuk menjaga
kelembaban, kurungan nyamuk bagian luar ditutup
dengan handuk basah. Di dalam kurungan ditaruh
mangkuk enamel dengan bagian pinggir dilapisi de
ngan kertas saring untuk tempat bertelur nyamuk Ae.
aegypti. Telur yang dihasilkan ditetaskan dan dipelihara
sampai menjadi dewasa demikian seterusnya sehingga
dihasilkan telur dengan umur seragam dalam jumlah
yang cukup untuk uji.
Penyimpanan telur Aedes aegypti
Telur yang terpilih dihitung dibawah mikroskop
dengan menggunakan counter. Untuk masing-masing
ulangan dan perlakuan dibutuhkan 100 butir telur.
Banyaknnya ulangan setiap perlakuan adalah lima
ulangan. Telur kemudian disimpan pada suhu ruang dan
refrigerator pada suhu kurang lebih 4 oC selama tujuh
bulan. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu pada
refrigerator adalah termometer air sedangkan suhu ruang
tempat penyimpanan telur diukur dengan menggunakan
termohygrometer.
2.

Penetasan telur Aedes aegypti
Telur Aedes aegypti yang telah disimpan baik pada
suhu ruang maupun di refrigerator ditetaskan masingmasing untuk bulan pertama, ke dua, ke tiga, ke empat,
ke lima, ke enam, dan ke tujuh. Penetasan dilakukan
dengan cara memasukkan telur ke dalam cup plastik yang
telah diisi air. Proses penetasan diamati dalam kurun
waktu satu minggu. Selama proses penetasan tersebut
dihitung jumlah telur yang menetas dengan menghitung
jumlah jentik yang dihasilkan selama proses tersebut.
Presentase telur yang menetas pada masing-masing
bulan dihitung dengan rumus:
3.

Presentase penetasan telur =

jumlah telur yang menetas x 100%
Jumlah telur yang ditetaskan

4.

Analisa data
Analisa data pengaruh suhu dan lama penyimpanan
terhadap presentase telur Ae. aegypti yang menetas
dilakukan dengan ANOVA.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Hasil uji menunjukkan bahwa suhu dan lama
penyimpanan berpengaruh terhadap presentase tetas telur
Aedes aegypti di laboratorium (p= 0,046). Presentase
telur yang menetas semakin menurun sesuai dengan
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