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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu masalah kesehatan yang saat ini sedang dihadapi 

Indonesia yaitu angka kematian yang disebabkan oleh penyakit Demam 

Berdarah Dengue atau DBD. DBD merupakan salah satu penyakit 

menular yang sering menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB). 

Nyamuk Aedes aegypti dan virus dengue tersebar luas di sebagian besar 

wilayah Indonesia, sehingga penularan DBD dapat terjadi di daerah 

yang terdapat nyamuk penular tersebut (Kementerian Kesehatan RI, 

2015). 

WHO memperkirakan sebanyak 50-100 juta kasus infeksi DBD, 

500.000 kasus DHF/DSS dan lebih dari 20.000 kematian terjadi setiap 

tahun (WHO, 2015). Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementrian 

Kesehatan, jumlah kasus DBD per 29 Januari 2019 mencapai 13.683 

dengan angka kematian 133 jiwa. Jumlah tersebut terus bertambah 

hingga 3 Februari 2019 tercatat 16.692 kasus dan 169 meninggal dunia 

(Reisha, 2019). 

Untuk mengatasi masalah tersebut, harus dilakukan pemutusan 

rantai penularan, mencegah gigitan nyamuk (vektor) dan melakukan 

pengendalian vektor. Menindaklanjuti DBD yang berpotensi menjadi 

KLB di Indonesia, Kemenkes RI membuat program 3M plus yang 
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merupakan segala bentuk usaha pencegahan DBD yang meliputi 1) 

menaburkan bubuk larvasida; 2) menggunakan obat nyamuk; 3) 

menggunakan kelambu saat tidur; 4) memelihara ikan pemakan jentik; 

5) menanam tanaman pengusir nyamuk; 6) mengatur cahaya dan 

ventilasi rumah; 7) menghindari kebiasaan menggantung pakaian di 

dalam rumah yang bisa menjadi tempat peristirahatan nyamuk 

(Kementerian Kesehatan RI, 2016). Pada bulan Januari 2019, Dinas 

Kesehatan Kota Tangerang mengadakan program Gebrak PSN dan 4M 

Plus dengan sasaran pemukiman, sekolah, perkantoran dan sarana 

umum. Kegiatan 4M tersebut meliputi memantau jentik nyamuk, 

menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, 

memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas yang dapat 

menampung air hujan. Sementara Plus yang dimaksud sama dengan 

yang tertera pada 3M Plus (Dinas Kesehatan Kota Tangerang, 2019). 

Sejauh ini yang banyak dilakukan adalah pengendalian vektor 

secara kimiawi menggunakan insektisida kimia. Penggunaan pestisida 

dapat membawa dampak negatif terhadap lingkungan di sekitarnya, 

seperti pencemaran air akibat proses pencucian (leaching), 

meningkatkan resistensi hama dan kandungan residu pestisida 

merupakan fosfat organik sehingga berbahaya bagi kesehatan dengan 

berbagai cara kontaminasi melalui kulit atau kontak langsung, terhirup 

atau tertelan air yang tercemar (Arif, 2015). 
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Timbulnya masalah-masalah tersebut memerlukan pengendalian 

vektor secara biologis, yaitu dengan memanfaatkan ikan pemakan 

jentik, salah satunya ikan kepala timah (Aplocheilus panchax). Ikan 

kepala timah banyak ditemukan di kolam dan saluran irigasi, kanal, 

reservoir bahkan di daerah mangrove, namun lebih menyukai perairan 

yang jernih dengan tanaman terapung padat. Secara anatomis ikan 

kepala timah memiliki mulut di bagian superior yang memudahkan 

untuk memakan larva (Suryaningtyas, 2012). Berdasarkan penelitian 

terdahulu, telah diteliti hubungan perbedaan jenis kelamin terhadap daya 

predasi ikan Poecilia reticulata terhadap larva Ae. aegypti. Pada 

penelitian tersebut didapatkan perbedaan yang signifikan antara jenis 

kelamin jantan dan betina (Mutmainah, 2014). Pada penelitian ini akan 

diteliti perbedaan daya predasi ikan kepala timah (A. panchax) jantan 

dan betina terhadap larva Ae. aegypti. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu apakah terdapat perbedaan daya predasi ikan kepala 

timah (A. panchax) jantan dan betina terhadap larva nyamuk Ae. 

aegypti? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Mengetahui perbedaan daya predasi ikan kepala timah 

(A. panchax) jantan dan betina terhadap larva nyamuk Ae. 

aegypti. 

1.3.2 Tujuan khusus 

a. Untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan ikan kepala timah 

(A. panchax) jantan dan betina untuk menghabiskan larva 

Ae. aegypti. 

b. Untuk membandingkan efektivitas ikan kepala timah (A. 

panchax) jenis kelamin jantan dengan betina dalam 

memakan larva Ae. aegypti. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat teoritis 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat 

tentang pemanfaatan ikan kepala timah sebagai vektor kontrol 

terhadap penyakit DBD. 

b. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

kepada masyarakat bahwa pengendalian vektor penyakit DBD tidak 

hanya menggunakan insektisida saja namun dapat juga 

menggunakan pengendalian vektor secara biologis yaitu dengan 
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memanfaatkan ikan pemakan jentik. Selain itu, juga mengingatkan 

kembali program pemerintah yaitu pemanfaatan ikan pemakan 

jentik yang tertera dalam 4M Plus. 

 


