
BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Salah satu masalah kesehatan masyarakat yang cenderung meluas 

penyebarannya, sejalan dengan kepadatan penduduk adalah penyakit 

Demam Berdarah Dengue( DBD ).  Penyakit tersebut merupakan salah 

satu masalah kesehatan di Indonesia dimana jumlah penderitanya 

cenderung meningkat danpenyebarannya semakinmeluas. 

Penyakit DBD adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus 

dengue dan ditularkan oleh vector nyamuk Aedes Aegypti.Penyakit DBD 

sangat umum ditemukan di Indonesia. Lingkungan alam tropis, sanitasi 

yang buruk berpotensi sebagai sarang nyamuk dan rendahnya kesadaran 

masyarakat menjadi alasan utama berkembangnya penyakit demam 

berdarah tersebut ( Bahtiar,2012). 

 Khususnya di wilayah UPT Puskesmas Klungkung I  

yangmewilayahi 3 (tiga)  kelurahan dan 7 (tujuh) desa yakni 

Kel.Semarapura Kauh, Kel. Semarapura Klod Kangin, Kel. Semarapura 

Klod, desa Tojan, Satra, Kamasan, Gelgel, Kampung Gelgel, Tangkas dan 

Jumpai.dimanakasus DBD menyebar di seluruh desa maupun kelurahan . 3 

(tiga) kelurahandan 4 (empat) desa dinyatakan daerah endemis penyakit 

DBD karena setiap tahunnya ditemukan kasus DBD selama tiga tahun 

berturut-turut atau lebih. 
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 Berdasarkan data yang ada  di wilayah UPT Puskesmas Klungkung 

I angka kesakitan DBD dari tahun 2015sebanyak 19  kasus,tahun 2016 

sebanyak 198 kasus dan tahun 2017 sebanyak 66 kasus dari data tersebut 

dapat dilihat adanya peningkatan kasus DBD dari tahun 2015. Selama ini 

berbagai upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam PSN-DBD 

sudah banyak dilakukan namun hasilnya belum optimal dalam merubah 

prilaku masyarakat untuk melaksanakan PSN-DBD. 

Penyebaran nyamuk penular penyakit demam berdarah dengue telah 

tersebar luas baik di rumah maupun di tempat-tempat umum. Seperti salah 

satunya tempat-tempat umum pada usaha tanaman hias . 

Usaha tani tanaman hias merupakan jenis usaha tani yang belakangan ini 

banyak ditemui khususnya di Kabupaten Klungkung . Usaha tani ini dapat 

berupa budidaya tanaman hias dan perdagangan tanaman hias . Pada 

umumnya usaha tanaman hias ini berlokasi di pinggir jalan  .Keberadaan 

usaha tanaman hias di pinggir jalan secara tidak langsung dapat 

berpengaruh terhadap kesejukan, keasrian dan kebersihan udara disekitar 

lokasi, disamping dapat menjadi sumber pendapatan dan penyerapan 

tenaga kerja. Selain itu usaha tanaman hias dapat memperindah dan 

mempercantik kota. Aktifitas yang dilkukan pada usaha tanaman hias 

tersebut meliputi proses pembibitan, pemupukan ,penyiraman danlain 

sebagainya. 
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 Melihat banyaknya minat masyarakat sekarang ini terhadap 

berbagai jenis tanaman hias sehingga para pemilik modal mulai melirik 

usaha tanaman hias sebagai jenis usaha yang menjanjikan keuntungan. 

Di wilayah UPT Puskesmas Klungkung I usaha tanaman hias yang 

lokasinya menyebar di beberapa desa. 

 Semakin meningkatnya pembangunan dari segi fisik tersebut 

kiranya dapat menjadi salah satu factor timbulnya beberapa masalah 

kesehatan lingkungan.Lingkungan biologi dalam kaitannya dengan 

penyebaran berbagai penyakit perlu mendapatkan perhatian khusus.Salah 

satu contoh yang dapat dilihat yaitu dari usaha tanaman hias menggunakan 

berbagai jenis pot untuk tanaman air tentunya jika tidak dirawat atau 

dibersihkan dapat menjadi tempat perkembangbiakan dari vector nyamuk. 

 Pengetahuan merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku 

seseorang termasuk pula pengetahuan tentang pengendalian vector nymuk. 

Menurut Bahtiar (2012), bahwa pengetahuan merupakan factor yang 

mempengaruhi perilaku seseorang terhadap suatu objek, sehingga penting 

dimiliki oleh setiap individu karena pengetahuan akan memberikan 

penguatan terhadap individu dalam setiap mengambil keputusan dan 

dalam berperilaku. Oleh kaena itu pengetahuan dalam hal tersebut sangat 

penting dalam upaya pemberantasan nyamuk guna memutuskan rantai 

penularan penyakit DBD seperti dengan kegiatan 4M plus. 

 Dengan adanya hal tersebut maka penulis melakukan  penelitian 

untuk mengetahui tingkat pengetahuan dari pengelola stand tanaman hias 
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terhadap pengendalian vector nyamuk atau tindakan 4M plus dalam 

mencegah penularan penyakit melalui vector nyamuk, sehingga peneliti 

memilih judul  “Tingkat Pengetahuan Pengelola Stand Tanaman Hias 

Tentang Pengendalian Vektor Nyamuk dan Hasil pemantauan Jentik di 

wilayah UPT Puskesmas Klungkung I tahun 2018”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas,maka penulis merumuskan 

permasalahan dalampenelitian ini yaitu “Bagaimanakah tingkat 

pengetahuan pengelola stand tanaman hias tentang pengendalian Vector 

Nyamuk Aedes Aegyptidi wilayah UPT. Puskesmas Klungkung I tahun 

2018  ?    

C.  Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui tingkat pengetahuan pengelola stand tanaman 

hias tentang pengendalian vector nyamukAedes Aegypti di wilayah UPT 

Puskesmas Klungkung I tahun 2018. 

2. Tujuan khusus 

a.  Untuk mengetahui tingkat pengetahuan pengelola stand tanaman hias 

tentang pengendalian vector nyamuk Aedes Aegyptydi wilayah 

UPT.Puskesmas Klungkung I tahun 2018. 
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b. Untuk mengetahui hasil pemantauan jentik nyamuk pada stand tanaman 

hias di wilayah UPT. Puskesmas Klungkung I tahun 2018. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat praktis 

Diharapkan dapat menjadi informasi kepada pemilik/pekerjastand 

tanaman hias di wilayah UPT. Puskesmas Klungkung I,  maupun bagi 

masyarakat mengenai upaya mengurangi perkembangbiakanjentik nyamuk  

dan sebagai informasi mengenai masalah kesehatan yang beresiko sehingga 

dapat dijadikan sebagai dasar dalam menentukan program kesehatan di 

bidang pencegahan dan pengendalian penyakit demam berdarah dengue . 

2. Manfaat teoritis 

a. Diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan mengenai ilmu 

kesehatanlingkungan khususnya pada upaya pengendalianvektor nyamuk. 

b. Diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan dalampenelitian 

selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUANPUSTAKA 

 

A. Tanaman Hias 

1. Pengertian tanaman hias 

  Tanaman hias adalah jenis-jenis taman baik yang berasal dari 

tanaman daun atau tanaman bunga yang dapat ditata untuk memperindah 

lingkungan sehingga suasana menjadi lebih artistik dan menarik .Tanaman 

hias dibagi menjadi dua yaitu tanaman hias ruangan (indoor) dan tanaman 

hias luar (outdoor).Jadi, tanaman dapat dikelompokkan sebagai tanaman 

hias apabila tanamantersebut memiliki keindahan ( Sudarmono,1997). 

Dalam konteks umum tanaman hias adalah salah satu dari 

pengelompokan berdasarkan fungsi dari tanaman hortikultura. Bagian 

yang dimanfaatkan orang tidak semata bunga, tetapi kesan keindahan yang 

dimunculkan oleh tanaman ini (Nirma 2013) 

2. Stand tanaman hias 

Di masa sekarang ini kehidupan ekonomi di Indonesia terasa kian 

sulit bebanhidup yang semakin berat tidak diimbangi dengan terciptanya 

lapangan kerja bagi masyarakt akibatnya banyak tercipta pengangguran 

dilapisan masyarakat. Guna mencapai taraf hidup yang lebih baik,beberapa 

orang mulai melirik usaha baru yang dinilai cukupmenjanjikan untuk masa 

depan mereka, salah satunya ialah lewat usaha tanamanhias . Masalah 
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kualitas tanaman hias menjadi teramat penting untuk diperhatikan oleh 

pengelola tanaman hias karena usaha ini bergerak dalam bidang bisnis 

pertanian yang mencoba untuk menawarkan beragam jenis tamanan hias. 

Kehati-hatian dalam melakukan usaha menjadi sangat perlu untuk 

diperhatikan namun, usaha tanaman hias ini dinilai cukup memiliki masa 

depan yang baik bagi pelaku usahanya juga bagi masyrakat yang menjadi 

konsumennya. Hal ini bisa dilihat dari banyak bermunculan stand-stand 

yang menawarkan tanaman hias dan asesoris bagi tanaman hias sebagai 

barang dagangannya, dengan ini diharapkan usaha tersebut bisa 

memberikan kepuasan dan pelayanan yang baik sehingga dapat diterima di 

masyarakat, untuk mendapatkan kualitas tanaman yang baik maka usaha 

ini bekerja sama dengan pengusaha tanaman hias lainnya guna 

mendapatkan hasil yang maksimal. 

Hal tersebut didukung oleh Sudarmono (1997), yang menyatakan 

bahwa stand tanaman hias merupakan suatu tempat usaha serta kegiatan 

dalammengembangkan tanaman hias mulai dari proses 

penanaman,merawat hingga panen. Dalam budidaya tanaman hias terdapat 

banyak proses yang harus dilakukan, meliputi proses produksi, perawatan 

dan pasca panen. Proses produksi sendiri merupakan proses pengolahan 

dengan menggunakan berbagai metode untuk meningkatkan kualitas dari 

tanaman. Untuk menghasilkan tanaman hias yang cantik, indah dan dapat 

tumbuh sesuai harapan maka diperlukan adanya teknik, bahan dan juga 
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alat yang tepat. Ketiga hal tersebut menjadi factor penting karena 

berpengaruh besar dalam pertumbuhan tanaman hias . 

Dalam kesehariannya usaha stand tanaman hias ini juga melakukan 

pembuatanpot tanaman,penyiapan bibit tanaman,penyiapan media tanam, 

pemeliharaantanaman,penganekaragaman tanaman. Hal tersebut 

merupakanterobosan yang dilakukan oleh pengusaha tanaman hias guna 

menarik minat masyarakat terhadap tanaman hias. 

B. Vektor Nyamuk 

1. Nyamuk Aedes 

Menurut Soegijanto (2004), menyatakan beberapa teori tentang 

nyamuk Aedes sebagai berikut : 

Nyamuk Aedesmerupakan nyamuk yang biasanya ditemui di 

kawasan tropis.Nyamuk Aedes berperan sebagai vector penyakit dengan 

ciri-ciri tubuh bercorak belang hitam putih pada dada,perut,tungkai. Corak 

ini merupakan sisi yang menempel diluar tubuh nyamuk. Corakputih pada 

dorsal dada ( punggung ) nyamuk berbentuk seperti siku yang berhadapan. 

Aedes seperti juga serangga lainnya yang termasuk ordo diptera, 

mengalami metamorphosis lengkap. Stadium-stadiumnya terdiri dari 

telur,larva (jentik), pupa (kepompong) dan nyamuk dewasa. Nyamuk 

Aedesdibagi menjadi dua yaitu Aedes Aegepty dan Aedes albopictus. 

a) Aedes Aegypti 
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Aedes Aegypti merupakan jenis nyamuk yang dapat membawa 

virus dengue penyebab penyakit demam berdarah. Penyebaran jenis ini 

sangat luas, meliputi hampir semua daerah tropis di seluruh dunia 

.Aedesaegypti dikenal dengan sebutan Back White Mosquito atau Tiger 

Mosquitokarena tubuhnya memiliki ciri yang khas yaitu adanya garis-garis 

dan bercak putih keperakan diatas dasar warna hitam. Sedangkan yang 

menjadi ciri khas utama yaitu ada dua garis lengkungan yang berwarna 

putih keperakan di kedua sisi lateral dan dua buah garis putih sejajar di 

garis median dari punggungnya yang berwarna dasar hitam. 

Genangan air yang disukai sebagai tempat perindukannya ( 

breeding lpace ) adalah genangan air yang terdapat di dalam suatu wadah 

atau container, bukan genangan air tanah. Aedes Aegypti mempunyai 

kebiasaan mencari makan ( mengigit manusia untuk dihisap darahnya) 

sepanjang hari terutama antara jam 08.00-13.00 dan antara jam 15.00-

17.00. Sebagai nyamuk domestic di daerah urban, nyamuk ini merupakan 

vector utama bagi penyebaran penyakit DBD. 

Kepadatan nyamuk akan meningkat pada waktu musim hujan dimana 

terdapat genangan air bersih yang dapat menjadi tempat untuk 

berkembang biak. 

b) Aedes Albopictus 

Aedes albopictus termasuk dalam subgenus yang sama dengan 

aedes aegyoti (Stegomyia).Aedes albopictus pada dasarnya adalah spesies 
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hutan yang beradaptasi denganlingkungan manusia pedesaan,perkotaan 

danpinggiran desa.Nyamuk bertelur dan berkembang dilubang pohon,ruas 

bambu, dan pangkal daun sebagai habitat hutannya serta penampung 

buatan di daerah perkotaan . 

Nyamuk  ini merupakan penghisap darah yang acak dan lebih zoofagik 

(memilih hewan) dari pada Aedes Aegypti beberapa strain dari spesies ini 

berhsil beradaptasi dengan cuaca dingin di wilayah Asia Utara dan 

Amerika saat telurnya menghabiskan musim dingin dengan beristirahat. 

Pada beberapa wilayah Asia nyamuk Aedes albopictus terkadang 

diduga sebagai vector epidemic DF/DHF walaupun tidak sepenting Aedes 

Aegypti. Dilaboratotium, kedua spesies nyamuk tersebut dapat menularkan 

virus dengue secara vertical melalui nyamuk betina ke telur sampai 

keturunannya, walaupun Aedes albopictus lebih cepat melakukannya 

(WHO,2005) 

2. Morfologi nyamuk Aedes Aegypti 

Berdasarkan struktur morfologinya, tubuh nyamuk Aedes Aegypti  

terdiridari tiga bagian yaitu kepala, dada ( toraks ) dan perut ( abdomen ). 

Menurut Suegijanto ( 2004 ), corak morfologi yang digunakan 

sebagai kunci identifikasi untuk Aedes Aegypti sebagai berikut : 
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a. Telur 

Telur Aedes Aegypti berwarna putih saat pertama kali dikeluarkan 

kemudian menjadi coklat kehitaman dalam waktu 12-24 jam disebabkan 

karena adanya laporan endokorion yang merupakan lapisan pelindung 

telur . Telur Aedes Aegypti berbentuk oval memanjang, warna hitam 

berukuran 0,5-0,8 mm dan tidak memiliki alat pelampung. Telur Aedes 

Aegypti diletakkan satu per satu pada benda-benda yng terapung atau pada 

dinding bagian dalam tempat penampungan air (TPA) yang berbatasan 

langsung dengan permukaan air. 

b. Larva 

Larva nyamuk Aedes Aegypti tubuhnya memanjang tanpa kaki 

dengan bulu-bulu sederhana yang tersusun bilateral simetris . Larva ini 

dalam pertumbuhan dan perkembangan mengalami empat kali pergantian 

kulit (ecdysis) dan larva yang terbentuk berturut-turut disebut larva instar 

I, II, III dan IV. Larva instar I tubuhnya sangat kecil, warna transparan, 

panjang 1-2mm, duri-duri (spinae) pada dada (thorax) belum begitu jelas 

dan corong pernapasan (siphon) belum menghitam. Larva instar II 

bertambah besar, ukuran 2,5-3,9 mm, duri dada belum jelas dan corong 

pernapasan sudah hitam. Larva instar IV telah lengkap strukstur 

anatominya dan jelas tubuh dapat dibagi menjadi bagian kepala, dada 

(thorax) dan perut (abdomen). 
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Pada bagian kepala terdapat sepasang mata majemuk, sepasang 

antenna tanpa duri-duri dan alat-alat mulut tipe pengunyah 

(chewing).Bagian dada tanpak paling besar dan terdapat bulu-bulu 

simetris.Perut tersusun atas delapan ruas.Ruas perut ke-8 terdapat alat 

untuk bernapas yang disebut corong pernapasan.Corong pernapasan tanpa 

duri-duri, berwarna hitam dan terdapat berkas bulu-bulu (tuft).Ruas ke-8 

juga dilengkapi dengan seberkas bulu-bulu sikat (brush) dibagian ventral 

dan gigi-gigi sisir (comb) yang berjumlah 15-19 gigi yang tersusun dalam 

satu baris.Gigi-gigi sisir dengan lekukan yang jelas membentuk gerigi. 

Larva ini tubuhnya langsing dan bergerak sangat lincah dan pada waktu 

beristirahat membentuk sudut hamper tegak lurus dengan bidang 

permukaan air. 

c. Pupa 

Pupa nyamuk Aedes Aegypti berbentuk tubuh bengkok dengan 

bagian kepala-dada ( cephalothorax ) lebih besar bila dibandingkan 

dengan bagian perutnya, sehingga tampak seperti tanda baca “koma”. Pada 

bagian punggung (dorsal) dada terdapat alat bernapas seperti terompet 

pada ruas perut ke-8 terdapat sepasang alat pengayuh yang berguna untuk 

berenang.Alat pengayuh tersebut berjumbai panjang dan bulu di nomor 

tujuh pada ruas perut ke-8 tidak bercabang.Pupa tambah bergerak lebih 

lincah dibandingkan dengan larva.Pada waktu istirahat posisi pupa sejajar 

dengan bidang permukaan air. 
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d.  Nyamuk dewasa 

Nyamuk Aedes Aegypti tubuhnya tersusun atas tiga bagian yaitu 

kepala, dada dan perut. Pada bagian kepala terdapat sepasang mata 

majemuk dan antenna yang berbulu, pada alat mulut nyamuk betina tipe 

penusuk , penghisap (piercing-sucking) dan termasuk lebih menyukai 

manusia ( anthropophagus), sedangkan nyamuk jantan pada bagian mulut 

lebih lemah sehingga tidak mampu menembus kulit manusia, karena itu 

tergolong lebih menyukai cairan tubuhnya (phytophagus). Nyamuk betina 

mempunyai antenna tipe pilose sedangkan nyamuk jantan tipe plumose. 

Dada nyamuk ini tersusun dari tiga ruas, porothorax,mesothorax 

dan metathorax.Setiap ruas dada ada sepasang kaki yang terdiri dari femur 

(paha), tibia (betis) dan tarsus (tampak). Pada ruas-ruas kaki ada gelang-

gelang  putih, tetapi pada bagian tibia kaki belakang tidak terdapat gelang 

putih. Pada bagian dada juga terdapat sepasang sayap tanpa noda-noda 

hitam. Bagian punggung (mesontum) terdapat gambaran garis-garis putih 

yang dapat dipakai untuk membedakan dengan jenis lain. Gambaran 

punggung nyamuk Aedes Aegypti berupa sepasang garis lengkung putih 

(bentuk lyre) pada tepinya dan sepasang garis submendian di tengahnya. 

Pada bagian perut terdiri atas delapan ruas dan pada ruas-ruas 

tersebut terdapat bintik-bintik putih.Waktu istirahat posisi 

nyamukAedesaegypti ini tubuhnya sejajar dengan bidang permukaan yang 

dihinggapinya. 
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3. Ekologi dan bionomi nyamuk Aedes Aegypti 

Telur, larva dan pupa nyamuk Aedes Aegypti tubuh dan 

berkembang di dalam air.Genangannya yang disukai sebagai tempat 

perindukan nyamuk ini berupa genangan air yang tertampung di suatu 

wadah yang bisa disebut container atau tempat penampungan air bukan 

genangan air tanah . 

Berdasarkan survey yang telah dilakukan di beberapa kota di 

Indonesia menunjukkan bahwa tempat perindukan yang paling potensial 

adalah TPA yang digunakan sehari-hari seperti drum, tempayan, bak 

mandi, bakWC, ember dan sejenisnya. Tempat perindukan tambahan 

adalah non TPA, seperti tempat minum hewan, barang bekas, vas bunga, 

pot bunga dan lain-lain, sedangkan TPA alamiah seperti lubang pohon, 

pelepah daun, tempurung kelapa, pangkal pohon pisang, potongan bamboo 

dan lain-lain. Nyamuk Aedes Aegypti lebih tertarik untuk meletakkan 

telurnya pada TPA berair yang berwarna gelap, paling menyukai warna 

hitam, terbuka lebar dan terutama yang terletak di tempat-tempat 

terlindung sinar matahari langsung . 

Nyamuk Aedes Aegypti hidup domestic, lebih menyukai tinggal di 

dalam rumah daripada di luar rumah. Nyamuk betina mengigit dan 

menghisap darah lebih banyak di siang hari terutama pagi atau sore hari 

antara pukul 08.00 sampai dengan 12.00 dan 15.00 sampai dengan 17.00. 

Nyamuk Aedes Aegypti lebih menyukai menghisap darah manusia 
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daripada hewan, menggigit dan menghisap beberapa kali pada siang hari 

ketika orang sedang aktif. Nyamuk Aedes Aegyptiakan mengigit beberapa 

kali sampai cukup darah untuk pertumbuhan dan perkembangan telurnya. 

Waktu mencari makan, selain terdorong oleh rasa lapar, nyamuk 

Aedes Aegypti juga dipengaruhi oleh beberapa factor, yaitu bau yang 

dipancarkan oleh inang, temperature, kelembaban, kadar karbon dioksida 

dan warna. Menurut Khan dkk (1996) dalam Soegijanto (2004), 

melaporkan bahwa untuk jarak yang lebih jauh, factor bau memegangi 

peran penting bila dibandingkan dengan factor lainnya. Kebiasaan istirahat 

nyamuk Aedes Aegypti lebih banyak di dakam rumah pada benda-benda 

yang bergantungan, berwarna gelap dan tempat-tempat lain yang 

terlindung. 

4. Teknik-teknik pengendalaian vector nyamuk 

Menurut Sucipto (2011), menyatakan beberapa teori mengenai 

pengendalian vector nyamuk sebagai berikut : 

Pengendalian nyamuk baik sebagai pengganggu atau vector penyakit, telah 

dilakukan  dengan berbagai macam cara dengan tujuan untuk 

mengurangiterjadinya kontak antara nyamuk dengan manusia. 

Pengendalian nyamuk dilakukan dengan pendekatan pengurangan sumber 

(source reduction), pengelolaan lingkungan (environmental managemen) 

dan perlindungan pribadi ( personal protection). 
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 Upaya mencegah agar vector nyamuk tidak meluas penyebarannya 

merupakan bagian integral dari upaya pencegahan perluasan Penyakit 

Bersumber dari Nyamuk (PBN). Diketahui bahwa penyakit DBD 

ditularkan oleh nyamuk Aedes Aegypti, maka upaya penanggulangan 

penularan PBN itu secara terpadu (integrated vector control/IVC)  atau 

disebut dengan pengendalian vector terpadu (PVT), adalah pemanpaatan 

semua teknologi dan teknik manajerial yang sesuai untuk menekan vector 

secara efektif dan efesien. Semua tenologi itu berarti cara kimia, cra hayati 

dan cara pengelolaan lingkungan. 

a. Pengendalian cara kimia 

Pengendalian dengan cara kimia dalam hal ini yaitu dengan 

menggunakan insectisida yang ditujukan untuk mengendalikan populasi 

vector sehingga diharapkan penularan penyakit dapat ditekan seminimal 

mungkin . 

1).   Larvaciding 

Larvasida pada dasarnya hanya digunakan untuk menjaga sanitasi 

lingkungan yang hanya bermanfaat terhadap beberapa spesies domestic 

seperti Aedes Aegypti.Hal tersebut tidak dapat digunakan terhadap tempat 

perindukan spesies yang sukar untuk ditemukan dialam, seperti salah 

satunya pot-pot bunga yang kerap dijumpai pada stand tanaman hias, 

pelepah daun, lubang pada kayu dan lain sebagainya.Karena nyamuk 

Aedes Aegypti dapat berkembangbiak di tempat-tempat penampungan air 
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(TPA) maupun non TPA, jadi upaya larvasida masih kurang efektif dalam 

menekan prtumbuhan nyamuk Aedes Aegypti. 

2).  Pengasapan ( fogingg ) 

Pengendalian dengan menggunakan insektisida yang ditujukan 

terhadap nyamuk dewasa Aedes Aegypti antara lain dari golongan 

organochlorine,organophosphor, carbamate dan pyrethid. Bahan-bahan 

tersebut dapat diaplikasikan dalam bentuk penyemprotan atau pengasapan 

( Soegijanto,2004 ) 

b. Pengendalian dengan cara biologi 

Pengendalian dengan cara biologi atau     hayati dilakukan dengan 

menggunakan kelompok hidup dari golongan mikroorganisme,invertebrate 

atau hewan vertebrata.Sebagai pengendali hayati, dapat berperan sebagai 

pathogen, parasit atau pemasangan.Beberapa jenis ikan, seperti ikan kepala 

timah (panchaxpanchax), ikan gabus (Gambusiaaffinis) adalah pemangsa 

yang cocok untuk larva nyamuk.Beberapa jenis golongan cacing 

Nematoda, seperti Romanomarmis iyengari dan R. culiciforax merupakan 

parasit pada larva nyamuk.Sebagai pathogen, seperti dari golongan virus, 

bakteri, fungi atau protozoa dapat dikembangkan sebagai pengendali 

hayati larva di tempat perindukannya. 

  Pengendalian dengan cara biologi cukup efektif karena mengingat 

nyamuk Aedes Aegypti dapat berkembangbiak pada pot-pot bunga di stand 
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tanaman hias sehingga dengan memberikan ikan pemakan jentik hidup 

dalam pot tanaman air tersebut dapat mengurangi pertumbuhan jentik 

nyamuk Aedes Aegypti. Selain itu pengendalian dengan cara biologi juga 

tidak berdampak pada ekosistem di lingkungan. 

  Dengan cara-cara pengendalian vector DBD tersebut diatas 

ternyata tidak satupun cara yang 100% memuaskan. Karena itu konsep 

pengendalian terpadu dengan melibatkan semua cara dapat diterapkan 

sesuai dengan siuasi dan kondisi biologis, bionomis, ekologi vector serta 

mempertimbangkan keuntungan dan kerugian baik dari segia biaya dan 

pengaruhnya terhadap kualitas lingkungan hidup (Soegijanto,2004) 

c. Pengelolaan lingkungan 

Pengendalian vector nyamuk dengan cara pengelolaan lingkungan 

yaitu upaya modifikasi atau memanipulasi lingkungan, sehingga tidak 

disukai oleh vector nyamuk untuk menjadi tempat peristirahatan dan 

tempat perindukan nyamuk.Salah satu tindakan yang bisa dilakukan yaitu 

pemberantasan sarang nyamuk (PSN). Pelaksanaan PSN dilakukan dengan 

cara 4M plus, yaitu menguras dan menutup tempat penampungan air, 

mengubur barang-barang yang tidak terpakai yang dapat menampung air 

dan memantau tempat-tempat penampungan air plus melindungi diri dari 

gigitan nyamuk. Sasaran PSN adalah telur nyamuk Aedes Aegypti pada 

tempat-tempat penampungan air buatan manusia yang ada dirumah, 

tempat-tempat umum ataupun perkantoran (Sucipto,2011). 
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C. Mekanisme Penularan Penyakit oleh Vektor Nyamuk  

Nyamuk Aedes Aegypti bersifat diurnal, yakni aktif pada pagi 

hingga siang hari.Penularan penyakit dilakukan oleh nyamuk betina 

karena hanya nyamuk betina yang menghisap darah . Hal itu dilakukan 

untuk memperoleh asupanprotein antara lainprostaglandin yang diperlukan 

untuk bertelur. Nyamuk jantan tidak membutuhkan darah dan memperoleh 

sumber energy dari nectar bunga ataupun tumbuhan. 

 Nyamuk Aedes betina biasanya akan terinfeksi virus dengue saat 

menghisap darah dari penderita yang berada dalam fase demam (viremik) 

akut penyakit. Setelah masa inkubasi ekstrinsik selama 8-10 hari, kelenjar 

air liur nyamuk menjadi terinfeksi dan virus disebarkan ketika nyamuk 

yang infektif mengigit dan menginjeksi air liur ke luka gigitan pada orang 

lain. Setelah masa inkubasi pada tubuh manusia selama 3-14 hari (rata-rata 

4-6 hari), erring kali terjadi awitan mendadak yang ditandai dengan 

demam, sakit kepala, mialgia, hilangnya nafsu makan dan berbagai tanda 

lainnya serta gejala nonspesifik lain termasuk mual, muntah dan ruam 

kulit. 

 Vireamia biasanya ada pada saat atau tepat sebelum awitan gejala 

dan akan berlangsung selama rata-rata lima hari setelah witan penyakit. Ini 

merupakan masa yang sangat keritis karena pasien berada pada tahap yang 

paling infektif untuk nyamuk ini dan akan berkontribusi dalam 
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mempertahankan siklus penularan jika pasien tidak dilindungi dari gigitan 

nyamuk. 

 Bukti yang memperhatikan bahwa penularan vertical virus dengue 

dari nyamuk betina yang terinfeksi kepada anak-anaknya ditemukan 

terjadi pada beberapa spesies termasuk Aedes Aegypti dan Aedes 

albopictus. Ini merupakan mekanisme yang penting bagi virus untuk bisa 

bertahan tetapi dalam kejadian epidemic (WHO,2005). 

 Mengenai mekanisme penularan penyakit DBD oleh vektor 

nyamuk yaitu  dapat dilihat pada gambar 1:  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:http://icctfkemenkes.blogspot.co.id/2013/10/sekilas-demam-

berdarah-dengue-dbd.html 

 

      Gambar 1 

Mekanisme Penularan Penyakit DBD oleh Vektor Nyamuk  

 

D. Potensi Stand Tanaman Hias Sebagai Breading Places Vektor Nyamuk 

Sebagian besar penduduk Indonesia belum menyadari pentingnya 

memelihara kebersihan lingkungan.Salah satu masalah yang umum 
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ditemukan adalah rendahnya kesadaran penduduk untuk menjaga agar 

tidak terdapat wadah-wadah yang dapat menampung air di lingkungan 

tempat tinggalnya. 

Dewasa ini, pemerintah semakin menggalakkan program 

penghijauan dan keindahan kota. Masyarakat pun mempercantik halaman 

rumahnya dengan tanaman hias.Tanaman tersebut dapat menjadi tempat 

istirahat Aedes Aegypti, jika terlalu rimbun dan tidak terkena sinar 

matahari karena Aedes Aegypti menyukai tempat istirahat yang lembab 

dan teduh. Tanaman dengan daun atau bagian tanaman yang dapat 

menampung air juga dapat menjadi tempat berkembang biakAedes 

Aegypti. Hal yang sama juga terdapat pada stand tanaman hias. Pada stand 

tanaman hias selain terdapat tanaman yang rindang sering juga ditemukan 

pot dengan tanaman air maupun koleksi pot yang dipajang dengan 

beragam bentuk yang dapat menjadi tempat berkembangbiakan nyamuk 

Aedes Aegypti jika tidak dipelihara kebersihannya. Dengan demikian, 

tanaman hias air maupun wadah tanaman hias berupa pot perlu 

diperhatikan kebersihannya agar tidak terdapat air yang tergenang dan 

selalu dikuras untuk menekan pertumbuhan nyamuk Aedes Aegypti. 

Oleh karena itu tindakan yang dapat dilakukan untuk memutus 

mata rantai penularan DBD melalui vector nyamuk yaitu dengan 

melakukan pemantauan pada tempat perkembangbiakan nyamuk seperti 

pot bunga yang dipajang sebaiknya dikuras dan dibersihkan secara teratur, 

memberikan sinar matahari masuk agar tempat tidak menjadi lembab 
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mengingat bahwa nyamuk menyukai tempat-tempat yang lembab serta 

menjaga kebersihan lingkungan sekitar. 

E. Pengetahuan Dalam pengendalian Vektor Nyamuk 

1. Pengertian pengetahuan  

Menurut Notoatmodjo (2007), pengetahuan merupakan hasil 

penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui 

indera yang dimilikinya ( mata, hidung, telinga dan sebagainya ).Sebagian 

besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui indera pendengaran 

(telinga, dan indera penglihatan (mata).Pengetahuan seseorang terhadap 

objek mempunyai intensitas atau tingkat yang berbeda-beda. Secara garis 

besarnya dibagi menjadi enam tingkat pengetahuan yaitu : 

a. Tahu (know) 

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang dipelajri 

sebelumnya.Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah 

Mengingat kembali (recall) sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang 

dipelajri atau rangsangan yang telah diterima oleh sebab itu, tahu ini 

merupakan tingkatan pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja untuk 

mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajri antara lain 

menyebutkan, menguraikan mendefinisikan, menyatakan dan sebagainya. 

b. Memahami (comprehensision) 
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Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan 

secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan 

materi tersebut secara benar.Orang yang telah paham terhadap objek atau 

materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menympulkan, 

meramalkan, dan sebagainya terhadap objek yang dipelajari. 

c. Aplikasi (application) 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi 

yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi real (sebenarnya). Aplikasi 

di sini dapat diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan hokum-hukum, 

rumus, metoda, prinsip dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang 

lain . 

d. Analisis (analysis) 

Analisis adalah kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu 

objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam satu struktur 

organisasi dan masih ada kaitannya satu sama lain . 

e. Sintesis (synthesis) 

Sintesis yaitu menunjukkan suatu kemampuan seseorang untuk 

merangkum atau meletakkan dalam satu hubungan yang logis dari 

komponen-komponen pengetahuan yang dimiliki. Dengan kata lain, 

sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru 

berdasarkan formulasi-formulasi yang telah ada. 

f. Evaluasi (evaluation) 



24 
 

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan 

justifikasi atau penilaian terhadap suatu objek tertentu.Penilaian-penilaian 

itu didasarkan pada suatu criteria yang ditentukan sendiri atau 

menggunakan criteria-kriteria yang telah ada. 

2. Pengetahuan dalam pengendalian vector nyamuk  

Penyakit DBD merupakan penyakit endemis di Indonesia dengan 

jumlah kasus yang terus meningkat baik dari segi jumlah maupun wilayah 

yang terjangkit .Mengingat misi Indonesia Sehat 2020 salah satunya 

adalah kesehatan yang merupakan tanggung jawab bersama dari setiap 

individu, masyarakat,pemerintah dan swasta, juga dalam Program DBD 

salah satu misinya adalah mendorong kemandirian masyarakat untuk 

terbebas penyakit DBD. Bertitik dari misi tersebutmaka kesehatan 

khususnya penyakit DBD tidak hanya merupakan tanggung jawab 

pemerintah saja, akan tetapi masyarakat diharapkan berperan aktif. 

Penanganan demam berdarah telah digalakkan dengan berbagai 

cara, baik upaya promotif dan preventif seperti melakukan upaya 

pemberantasan sarang nyamuk (PSN) demam berdarah, pemantauan jentik 

(Jumantik) dan 4M (Menguras, menutup,mengubur dan memantau), serta 

penyemprotan (fogging) dengan insektisida. 

Strategi pengendalian demam berdarah meliputi : pertama, 

membudayakan gerakan pemberantasan sarang nyamuk di masyarakat. 

Kedua, meningkatkan peran kelompok kerja dalam memobilisasi dan 
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memberdayakan masyarakat.Ketiga, meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan petugas kesehatan, kader dan masyrakat. Keempat, 

komunikasi informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat tentangupaya 

pengendalian demam berdarah secara berkesinambungan (Bahtiar,2012). 

Masalah demam berdarah tidak hanya berdampak pada maalah 

klinis individu yang terkena, namun juga berdampak pada kondisi social 

dan ekonomi masyarakt, sehingga penanganannya tidak hanya bertumpu 

pada dinas kesehatan, melainkan diperlukan peran aktif masyarakat. 

Masalah demam berdarah belum menunjukkan adanya penurunan 

kasus yang signifikan, bahkan kadang-kadang terjadi peningkatan. Hal ini 

salah satunya disebabkan kurangnya pengetahuan dan sosialisasi 

pemerintah tentang cara yang tepat melakukan upaya-upaya tersebut. 

Pengetahuan merupakan factor  yang mempengaruhi perilaku seseorang 

terhadap suatu objek, sehingga pembahasan tentang pengetahuan dalam 

konteks kemampuan pengendalian sangat penting dimiliki oleh 

masyarakat. 

Mengingat penyebaran nyamuk demam berdarah telah tersebar luas 

diseluruh tanah air, baik di rumah maupun ditempat umum, maka upaya 

pengendalian demam berdarah tidak hanya oleh tenaga kesehatan saja, 

tetapi harus didukung peran serta masyarakat secara aktif. 

Pengetahusn merupakan factor yang mempengaruhi perilaku 

seseorang terhadap suatu objek, sehingga pembahasan tentang 
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pengetahuan dalam konteks kemampuan pengendalian demam berdarah 

tidak bisa lepas dari proses terbentuknya perilaku. Pengetahuan akan 

memberikan penguatan terhadap individu dalam setiap pengambilan 

keputusan dan dalam berperilaku. Pengetahuan atau kognitif merupakan 

domain yang sangat penting dalam proses pembentukan suatu perilaku. 

Perilaku yang didasari pengetahuan, sifatnya akan lebih langgeng 

disbanding dengan yang tidak didasari oleh pengetahuan (Bahtiar,2012). 

Pengetahuan dalam pengendalian vector nyamuk pentingnya 

ditanamkan sejak dini, seperti pada tingkat sekolah. Anak sekolah harus 

dibekali dengan pendidikan kesehatan yang mencakup semua aspek 

demam dengue, misalnya mengenai apa itu demam berdarah dengue, cara 

berkembang biak vector, peran nyamuk dalam menyebarkan virus dengue 

serta cara mengendalikannya. Selain memberikan pengetahuan mengenai 

kesehatan, anak sekolah juga dilatih tentang cara mendeteksi dan 

memusnahkan tempat perkembangbiakan nyamuk di dalam dan luar 

rumah maupun dilingkungan pemukiman mereka (WHO, 2005). 

F. Penerapan 4M Plus sebagai Strategi Pengendalian Vektor DBD 

Penyakit DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue 

yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes Aegypti dan Aedes 

albopictus. Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian DBD sangat 

kompleks, antara lain iklim dan pergantian musim, kepadatan penduduk, 

mobilitas penduduk dan transportasi.Sebaran nyamuk penular DBD, salah 
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satu factor utama yaitu kebersihan lingkungan tempat tinggal yang kurang 

sehingga terjadi genangan air yang menyebabkan berkembangnya 

nyamuk. 

Prinsip dasar dalampenyakit DBD adalah dengan memutuskan 

mata rantai kehidupan nyamuk termasuk telur, jentik dan nyamuk dewasa. 

Pengendalian vector DBD dapat dilakukan dengan menerapkan 4M plus ( 

Demi Denpasar,2016). Penerapan 4M plus yang dimaksud yaitu menguras 

tempat-tempat penampungan air sekurang-kurangnya seminggu sekali, 

menutup rapat tempat penampungan air,mengumpul/mengubur barang-

barang bekas dan memantau jentik nyamuk secara berkala. Pemantauan 

jentik secara berkala di tempat-tempatyang berpotensi menjadi 

perkembangbiakan nyamuk Aedes pada tingkat keluarga dapat dilakukan 

oleh seluruh anggota keluarga dan pada wilayah binaan di puskesmas 

dilkukan oleh petugas puskesmas seperti jumantik. Sedangkan Plus yang 

dimaksud dalam 4M yaitu : 

1. Mengganti vas bunga dan minuman burung satu minggu sekali, 

2. Memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancer, 

3. Menutup lubang pada potongan bamboo, pohon, dll 

4. Membersihkan atau mengeringkan tempat-tempat yang 

memungkinkan menampung air seperti pelepah pohon yang terdapat 

disekitar rumah atau kebun, 

5. Menaburkan bubuk abate ditempat yang sulit dikuras, 
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6. Memelihara ikan pemakan jentik, 

7. Memasang kasa nyamuk dirumah dan menggunakan kelambu, 

8. Membuat cukup pencahayaan dan ventilasi, 

9. Menghindarkan kebiasaan menggantung pakaian didalam rumah, 

10. Menggunkan obat nyamuk seperlunya untuk menghindari gigitan 

nyamuk, 

11. Khusus pemberantasan nyamuk dewasa dapat dilakukan dengan foging 

dalam suatu pemukiman . 
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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

 

B. Kerangka Konsep 

Adapun kerangka konsep dalampenelitian ini sebagai berikut : 
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Gambar 2 

Kerangka Konsep 

   Penelitian dilakukan pada stand-stand tanaman hias di wilayah 

UPT Puskesmas Klungkung I, dengan  obyek penilaian yaitu 

pemilik/pengelola stand tanaman hias untuk mengetahui tingkat 

 pengetahuan terkait dengan pengendalian vector nyamuk. Pengetahuan 

yang dimiliki oleh pengelola stand tanaman hias, baik secara langsung 

maupun tidak langsung memiliki peran penting dalam upaya pengendalian 

vector nyamuk pada stand-stand tanaman hias disamping factor sikap dan 

perilaku. Penelitian ini hanya meneliti tentang pengetahuan pengelola 

stand tanaman hias. Selain tingkat pengetahuan factor sanitasi lingkungan 

yang meliputi pengelolaan sampah, limbah, air bersih dan vector penyakit 

juga memiliki peran yang sangat penting dalam penularan penyakit yang 

disebabkan oleh vector nyamuk. Pada saat penelitian inijuga dilakukan  

pemantauan jentik  nyamuk yang terdapat pada stand-standtanaman hias 

pada wilayah yang diteliti yaitu dengan melakukan pemantauan di tempat-

tempat penampungan air , untuk mengetahui  hasil pemantauan jentik yang 

ditemukan pada stand-stand tanaman hias tersebut yang terkait dengan 

resiko penyakit-penyakit yang kemungkinan dapat oleh vector, khusus 

nyamuk. 

C. Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel penelitian 
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Menurut Soegiyono (dalam Hamdi,2014)  variabel penelitian 

adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan 

yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

mempelajari dan ditarik kesimpulan. Adanya variable dalam penelitian ini 

yaitu tingkat pengetahuan pemilik atau pengelola dan hasil pemantauan 

jentik di stand tanaman hias diwilayah UPT. Puskesmas Klungkung I. 

2. Definisi operasional variable 

 

Tabel I 

Definisi Operasional Variabel 

 

No Variabel Devinisi Cara 

pengamatan 

Skala 

1 2 3 4 5 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Tingkat 

pengetahuan 

 

 

 

 

 

 

Pemantauan 

jentik 

 

 

 

 

Tingkat pengetahuan 

pemilik dan  pekerja 

stand tanaman hias 

mengenai pengendalian 

vector nyamuk Aedes 

sebagai penular penyakit 

DBD 

 

Pemantauan Jentik 

Nyamuk  pada setiap 

container di stand 

tanaman  hias yaitu 

untuk mengetahui  angka 

bebas jentik ( ABJ )  di  

stan-stand tanaman hias. 

 

Wawancara 

terstruktur 

menggunakan 

kuesioner 

 

 

 

 

Pemantauan  

pada tempat-

tempat 

penampungan 

air  di stan – stan 

tanaman hias . 

 

Ordinal 

1.Kurang 

tahu 

2. Cukup 

tahu 

3.Tahu 

 

 

- Positif 

- Negatif 



32 
 

 

 

 

 

 

BAB IV 

METODELOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif 

yaitu menggambarkan objek penelitian pada saat keadaan penelitian 

berlangsung berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya . Penulis 

menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif untuk mengetahui 

tingkat pengetahuan pemilik atau pengelola stand tanaman hias tentang 

pengendalian vector nyamukAedes Aegypti dan hasil pemantauan jentik 

nyamuk yang ditemukan pada stand-stand tanaman hias di wilayah UPT. 

Puskesmas Klungkung I. Teknik pengambilan data dilapangan 

menggunakan metode observasi dan wawancara terstruktur dengan 

berpedoman pada kuesioner. 

B. Tempat dan waktu penelitian 

1. Tempat 
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Penelitian ini dilakukan pada stand-stand tanaman hias di Wilayah 

UPT.Puskesmas Klungkung I,dan untuk  pemantauan jentik nyamuk 

dilakukan di stand-stand tanaman hias yang ada di wilayah UPT. 

Puskesmas Klungkung I 

2. Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan  Pebruari sampai dengan 

bulan Juli tahun 2018 

 

C. Unit Analisa dan Responden 

Unit analisa merupakan satuan tertentu yang diperhitungkan 

sebagai subjek penelitian. Unit analisis  dalam penelitian ini adalah tingkat 

pengetahuan pemilik atau pengelola stand tanaman hias mengenai 

pengendalian vector nyamuk dan hasil pemantauan jentik di stand-stand 

tanaman hias di wilayah UPT Puskesmas Klungkung I. Pengukuran 

tingkat pengetahuan pemilik atau pengelola dianalisis berdasarkan lembar 

kuesioner menggunakan rumor yang sudah ditentukan dan hasil 

pemantauan jentik dianalisis berdasarkan hasil pengamatan secara 

langsung pada tempat-tempat penampungan air yang ada pada stan 

tanaman hias di wilayah UPT.Puskesmas Klungkung I. 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian total populasi dimana semua 

populasi menjadi sampel dengan menetapkan seluruh populasi yaitu 
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pemilik/pengelola stand tanaman hias yang ada di wilayah 

UPT.Puskesmas Klungkung I sebanyak 5  ( lima ) orang pemilik stand 

dengan 5 ( lima ) orang tenaga kerja, sehingga jumlah pemilik / pengelola 

stand adalah 10 ( sepuluh ) orang/sampel sedangkan untuk hasil 

Pemantauan  jentik nyamuk akan dipantau secara langsung pada tempat-

tempat penampungan air yang ada pada setiap  stand-stand tanaman hias 

yang ada di wilayah UPT. Puskesmas Klungkung I.   

 

 

E. Jenis danTeknis pengumpulan Data 

 

1. Jenis data 

 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dengan 

melakukan survey kelapangan.Yang dimaksud dengan data primer dalam 

penelitian ini adalah tingkat pengetahuan pemilik atau pengelola stand 

tanaman hias tentang pengendalian vector nyamuk dan hasil pemantauan  

jentik nyamuk . 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan 

oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber yang telah ada . 

Sumber data berupa sumber tertulis yang dibagi atas gambaran umum 



35 
 

lokasi, sumber buku dan makalah ilmiah, sumber dari arsip,jurnal serta 

kepustakaan lainnya. 

2. Cara pengumpulan data 

Cara pengumpulan data dalampenelitian ini yaitu dengan cara 

wawancara terstruktur menggunakan kuesioner dengan  pemilik atau 

pengelola stand tanaman hias di wilayah UPT. Puskesmas Klungkung I 

danmelakukan pemeriksaan atau pemantauan jentik di stand-stand 

tanaman hias  untukmengetahui angka bebas jentik ( ABJ )  . Adapun cara 

kerja dalam melakukan Pemantauan  jentikyaitu : 

a. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan ( alat tulis dan  

senter ) 

b. Mengamati dengan menggunakan senter, 

c. Menghitung angka bebas jentik  ( ABJ ) 

3. Instrumen pengumpulan data 

Adapun instrument pengumpulan data yang digunakan dalam 

pengambilan data yaitu sebagai berikut : 

a. Wawancara dengan pemilik atau pengelola stand tanaman hias 

1) Lembar kuesioner yaitu lembar yang digunakan untuk melakukan 

penilaian, 

2) Senter digunakan untuk melihat keberadaan jentik, 

3) Alat tulis digunakan untuk mencatat hasil penelitian, 
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4) Camera adalah alat yang digunakan untuk melakukan dokumentasi 

penelitian 

b. Pemantauan pada tempat-tempat penampungan air padastand tanaman 

hias  : 

1) Blanko pemantauan jentik untuk mencatat hasil pemantauan 

2) Senter digunakan untuk melihat keberadaan jentik 

 

F. Pengolahan dan Analisa Data 

 

1. Penyajiandata 

Data yang diperoleh dalampenelitian ini dikelompokkan dan 

disajikan dalam bentuk tabel dan narasi sesuai dengan kebutuhan dalam 

analisis dan pembahasan .Penggunaan tabel dapat mempermudah dalam 

melihat dan memahami tingkat pengetahuan pemilik atau pengelola stand 

tanaman hias tentang pengendalian vector maupun hasil pemantauan jentik 

nyamuk . 

2. Teknik pengolahan data 

Data yang telah diperoleh dari proses pengumpulan data selajutnya 

dicek kembali dan diperiksa ketepatan dan kesesuaian jawaban serta 

kelengkapannya dengan langkah sebagai berikut : 

a. Editing data 
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Setelah data dikumpulkan, kemudian diperiksa ulang untuk 

mengetahui apakah data tersebut cukup baik dan memenuhi persyaratan 

dengan kelengkapan isian data. 

b. Coding 

Setelah lembar kuesioner/wawancara telah memenuhi syarat 

sebagai data penelitian, maka selanjutnya dilakukan coding.Pengkodean 

data dilakukan dengan tujuan untuk melakukan klasifikasi data jawaban 

dari masing-masing item sehingga dalamproses analisa data . 

c. Scoring 

Penilaian pada masing-masing lembar kuesioner dilakukan scoring 

terhadap jawaban yang diberikan.Jika jawaban “ ya” diberikan skor satu 

(1), sedangkan jawaban “tidak” diberikan skor nol (0). 

 

3. Analisa data 

Pada penelitian ini, untuk mendapatkan gambaran tingkat 

pengetahuan pemilik atau pengelola stand tanaman hias tentang 

pengendalian vector nyamuk dilakukan dengan menggunakan lembar 

kuesioner.Pertanyaan yang diajukan pada lembar kuesioner berjumlah 

30pertanyaan. Jawaban ya akan diberikan nilai satu dan jawaban tidak 

diberikan nilai nol, sehingga nilai tertinggi adalah 30 dan nilai terndah 

adalah nol. Menurut Sugiyono (2013), untuk menentukan interval kelas 
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masing-masing kategori digunakan rumus Sturges dengan skala data 

ordinal, yaitu sebagai berikut  : 

Interval kelas =  nilai tertinggi – nilai terendah 

          Jumlah kelas 

 

  = 30 – 0 

          3 

  = 10 

 

Jadi, penilaian terhadap tingkat pengetahuan pemilik atau 

pengelola stand tanaman hias adalah jumlah nilai ya/benar dibandingkan 

dengan kategori sebagai berikut : 

1) Pengetahuan dengan kategori kurang tahu dengan skor antara 0-10 

2) Pengetahuan dengan kategori cukup tahu dengan skor antara 11-20 

3) Pengetahuan dengan kategori tahu dengan skor antara 21-30 

Penetapan atau penentuan kategori untuk keseluruhan stand 

tanaman hias menggunakan prosentase yang terbesar sebagai penentuan 

kategori.  

Sedangkan untuk analisis terhadap hasil pemantauan jentik nyamuk 

dilakukan dengan menghitung Angka Bebas Jentik ( ABJ ),untuk 

kemudian dipakai sebagai dasarmenetukan resiko-resiko penularan 

penyakit oleh vector nyamuk yang berpotensi pada lokasi 
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penelitian,Ukuran-ukuran yang dipakai untuk mengetahui kepadatan jentik 

/ Angka Bebas Jentik ( ABJ ) sebagai berikut : 

Jumlah rumah/bangunan yang tidak ditemukan jentik 

 x 100% 

Jumlah rumah/bangunan yang diperiksa  

 

Selain menghitung ABJ, perhitungan Konteiner Indeks (CI) juga dilakukan 

yaitu dengan rumus: 

CI =    Jumlah kontainerdengan jentik 

x 100% 

Jumlah kontainer yang diperiksa  

 

Dan pemantauan ini dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

1) Memeriksa tempat penampungan air dan konteiner yang dapat menjadi 

habitat perkembangbiakan nyamuk di dalam dan diluar rumah untuk 

mengetahui ada tidaknya jentik. 

2) Jika pada penglihatan pertama tidak menemukan jentik, tunggu kira-

kira ½ - 1 menit untuk memastikan bahwa benar-benar tidak ada jentik 

3) Gunakan senter untuk memeriksa jentik ditempat gelap atau air keruh. 

 


