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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh 

virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes. DBD akibat gigitan 

nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus sangat berbahaya bagi manusia bila 

tidak ditangani secara cepat dan baik. Gejala DBD adalah demam tinggi mendadak, 

sakit kepala, nyeri belakang bola mata, mual dan manifestasi perdarahan seperti 

mimisan, gusi berdarah dan muncul kemerahan pada bagian permukaan tubuh 

penderita (Kemenkes RI, 2017). DBD dapat muncul sepanjang tahun dan dapat 

menyerang segala usia. Munculnya penyakit ini berkaitan dengan perilaku 

masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan, seperti membiarkan genangan 

air di sekitar tempat tinggal dan tidak menguras bak mandi secara berkala 

(Kemenkes RI, 2016).  

Di Indonesia, DBD pertama kali ditemukan di kota Surabaya pada tahun 

1968. Data menunjukkan sebanyak 58 orang terinfeksi dan 24 orang di antaranya 

meninggal dunia. Sejak saat itu, DBD menyebar luas ke seluruh Indonesia (Pusat 

Data dan Surveilans Epidemiologi Kemenkes RI, 2010). Pada tahun 2013, jumlah 

penderita DBD yang dilaporkan sebanyak 112.511 kasus dengan jumlah kematian 

871 orang. Jumlah kasus DBD meningkat pada tahun 2013 dibandingkan tahun 

2012 sebesar 90.245 kasus dengan Incidence Rate (IR) 37,27 (Kemenkes RI, 2014). 

Pada awal tahun 2014 sampai pertengahan bulan Desember tercatat penderita DBD 
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di Indonesia sebesar 71.668 orang, 641 di antaranya meninggal dunia. Angka 

tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2013 dengan jumlah penderita sebanyak 

112.511 orang dan jumlah kasus meninggal sebanyak 871 orang (Depkes, 2015). 

Dalam rangka mengurangi angka kematian akibat DBD, maka diperlukan 

pengendalian vektor nyamuk penyebabnya. Menurut peraturan Menteri Kesehatan 

RI Nomor 374 tahun 2010, ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk 

pengendalian vektor yaitu metode pengendalian fisik, mekanik, agen biotik dan 

kimia. Beberapa agen biologis yang terbukti mampu mengendalikan populasi larva 

vektor DBD adalah kelompok bakteri dan predator seperti ikan pemakan jentik 

(Depkes, 2011).  

Pemanfaatan ikan predator larva nyamuk adalah salah satu cara 

pengendalian biologi yang mudah dilakukan oleh masyarakat. Metode 

pengendalian biologi efektif mengurangi kepadatan larva nyamuk serta tidak 

menimbulkan masalah bagi kesehatan lingkungan, namun hingga saat ini belum 

digunakan secara luas oleh masyarakat (Depkes, 2010). Sebagai contoh adalah ikan 

cupang dari genus Betta yang terbukti efektif dalam mengendalikan larva Ae. 

aegypti di kota Palembang. Jenis predator lainnya yang terbukti mampu 

mengendalikan larva DBD adalah dari kelompok Copepoda atau cyclops. Salah satu 

spesies cyclops yang telah diuji adalah Mesocyclops aspericornis. Spesies ini telah 

diuji di Vietnam, Tahiti dan Indonesia di kota Salatiga (Pusat Data dan Surveilans 

Epidemiologi Kementrian Kesehatan RI, 2010). Penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Mutmainah dkk. (2014) berhasil membuktikan bahwa ikan Cupang 
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(Betta splendens) dan ikan Guppy (Poecilia reticulata) efektif sebagai predator 

larva nyamuk untuk pengendalian vektor DBD. 

Ikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ikan setan hitam 

(Apteronotus albifrons) yang merupakan salah satu ikan pemangsa larva serangga 

yang berasal dari perairan air tawar Amazon dan kemudian dibudidayakan di 

Indonesia. Ikan ini memiliki bentuk dan corak warna yang unik, sehingga dijadikan 

sebagai ikan hias. Ikan A. albifrons memiliki ciri utama semua tubuhnya berwarna 

hitam kecuali pada bagian ekornya terdapat dua buah bentukan cincin putih. Pada 

bagian hidungnya juga terdapat garis putih yang terkadang bisa memanjang hingga 

ke bawah punggungnya (Planquette dkk., 1996). Panjang tubuh ikan A. albifrons 

dapat mencapai 50 cm. Ikan ini hidup dalam perairan air tawar yang memiliki 

kisaran suhu 23°C sampai 28°C dan memiliki pH 6.0 sampai 8.0 (Riehl dan 

Baensch, 1991). Ikan A. albifrons sangat mudah didapatkan dan memiliki harga 

yang relatif murah tergantung ukurannya. 

Berdasarkan penelusuran peneliti, belum ada penelitian yang menguji 

efektivitas ikan A. albifrons sebagai predator larva nyamuk Ae. aegypti dan Ae. 

albopictus, sehingga diperlukan penelitian daya predasi ikan setan hitam 

(Apteronotus albifrons) terhadap larva nyamuk Aedes aegypti dan Aedes 

albopictus. Pengukuran daya predasi diperlukan untuk mengetahui efektivitas ikan 

tersebut dalam memakan larva nyamuk Ae. aegypti dan Ae. albopictus. Penelitian 

ini juga mengukur waktu yang dibutuhkan ikan A. albifrons untuk memakan 100 

larva nyamuk Aedes, dikarenakan nyamuk betina dapat bertelur hingga 100 telur 

sekaligus. Larva nyamuk Ae. aegypti dan Ae. albopictus instar III memerlukan 
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waktu empat sampai lima hari untuk menjadi nyamuk dewasa, sehingga diperlukan 

ikan predator yang dapat memakan 100 larva nyamuk kurang dari empat hari untuk 

mengurangi vektor penyebaran DBD dan menurunkan angka kematian akibat DBD. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ada perbedaan daya predasi ikan A. albifrons dalam memakan larva 

nyamuk Ae. aegypti dan Ae albopictus dalam jangka waktu 24 jam? 

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan umum 

Untuk mengetahui adanya perbedaan daya predasi ikan A. albifrons dalam 

memakan larva nyamuk Ae. aegypti dengan Ae. albopictus. 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Untuk mengetahui daya predasi ikan A. albifrons dalam memakan larva 

nyamuk Ae. aegypti dalam jangka waktu 24 jam. 

2. Untuk mengetahui daya predasi ikan A. albifrons dalam memakan larva 

nyamuk Ae. albopictus dalam jangka waktu 24 jam 

3. Untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan ikan A. albifrons untuk 

mulai memakan larva nyamuk Ae. aegypti. 

4. Untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan ikan A. albifrons untuk 

mulai memakan larva nyamuk Ae. albopictus. 
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1.4 Manfaat 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber 

informasi untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai daya predasi 

ikan A. albifrons larva nyamuk Ae. aegypti dan Ae. albopictus.   

1.4.2 Manfaat praktis 

1. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat umum tentang upaya 

pengendalian vektor penyakit DBD dengan agen biotik seperti ikan A. 

albifrons sebagai pemakan larva nyamuk Ae. aegypti dan Ae. 

albopictus. 

2. Sebagai referensi untuk peneliti ikan predator larva nyamuk lainnya 

sebagai objek perbandingan ikan yang diteliti. 

3. Diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah dan masyarakat untuk 

memberantas larva nyamuk Ae. aegypti dan Ae. albopictus  


