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INFERTILISASI  NYAMUK Aedes aegypti DENGAN LARUTAN DAN EKSTRAK 

BROMELIN DARI BUAH NANAS (Ananas comosus) 

ABSTRAKS 

Penyakit demam berdarah dengue (DBD) merupakan salah satu penyakit disebabkan oleh 

virus golongan Arbovirus (dengue) yang ditularkan oleh Nyamuk Aedes aegypti sebagai 

vektor utama dan Aedes albopictus sebagai vector sekunder penyakit DBD di daerah tropis, 

termasuk Indonesia. Pengendalian penyakit tular vektor saat ini masih bertumpu pada 

penggunaan insektisida. Penggunaan insektisida ini memiliki beberapa kelemahan 

diantaranya munculnya populasi yang kebal terhadap insektisida, terjadinya kontaminasi 

lingkungan serta membunuh organisme bukan. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui 

kemampuan bahan nabati larutan nanas (ananas comosus), Bromelin, dan Gula dalam 

infertilisasi nyamuk Aedes aegypti. 

Penelitian ini bersifat eksperimental dengan dua perlakuan, yaitu jenis larutan dan konsentrasi 

larutan. Sampel yang digunakan adalah nyamuk pra dewasa. 

Hasil penelitian menunjukan terdapat perbedaan jumlah telur Aedes Aegypty yang dihasilkan 

setelah mengkonsumsi larutan nanas (ananas comosus), Bromelin, dan Gula dalam 

infertilisasi nyamuk Aedes aegypti, dan larutan gula, demikian juga dengan Kemampuan 

menetasnya telur serta lama hidup nyamuk tersebut, walaupun dengan variasi konsentrasi 

tidak berbeda.tetapi larutan nanas (ananas comosus), Bromelin, dan Gula dalam infertilisasi 

nyamuk Aedes aegypti paling tidak dapat menekan jumlah populasi nyamuk.  

Pengaplikasian yang mudah di lapangan agar dapat menekan jumlah populasi nyamuk yang 

berimbas pada penurunan angka kesakitan oleh nyamuk tersebut yaitu DBD. 

 

Key word : infertilisasi, Aedes aegypti, ekstrak enzim bromelin, nanas 
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INFERTILISASI MOSQUITO Aedes aegypti WITH SOLUTION AND EXTRACT 

bromelain OF FRUIT PINEAPPLE (Ananascomosus) 

ABSTRACT 

Dengue hemorrhagic fever (DHF) is a disease caused by a virus group Arbovirus (dengue) 

which is transmitted by the Aedes aegypti mosquito as the main vector and Aedes albopictus 

as secondary vector of DHF in tropical regions, including Indonesia. Contagious vector 

disease control currently still relies on the use of insecticides. The use of insecticides has 

several disadvantages including the emergence of populations that are resistant to 

insecticides, the occurrence of environmental contamination and killing non-organisms. This 

study aims to determine the ability of vegetable ingredients pineapple (Ananas comosus), 

Bromelin, and Sugar in infertilization of mosquitoes Aedes aegypti. 

This research is experimental with two treatments, namely the type of solution and the 

concentration of the solution. The sample used was pre-adult mosquitoes. 

The results showed that there were differences in the number of eggs Aedes aegypty produced 

after consuming pineapple (Ananas comosus), Bromelin, and Sugarin the infertilization of 

mosquitoes Aedes aegypti, solutions and sugar solutions, as well as the ability to hatch eggs 

and the length of life of these mosquitoes, even with variations concentration does not differ. 

but pineapple solution Aananas comosus), Bromelin, and Sugar in the infertilization of 

mosquitoes Aedes aegypti at least can suppress the number of mosquito populations. 

Easy application in the field in order to be able to reduce the number of mosquito populations 

which has an impact on decreasing the morbidity rate by the mosquitoes, namely DHF. 

 

Key word : infertilitas, DHF, Aedes aegypty, pineapple (Ananas comosus), bromellin 
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PRAKATA 

 

 

 Berkat rahmat dan izin Allah yang Maha Kuasa serta upaya yang sungguh-sungguh, 

berikut ini laporan akhir penelitian “INFERTILISASI  NYAMUK Aedes aegypti DENGAN 

LARUTAN DAN EKSTRAK BROMELIN DARI BUAH NANAS (Ananas comosus)” 

ini dapat diselesaikan. 

 Terimakasih kami selaku peneliti kepada : 

1. Politeknik Kesehatan Kemenkes Banjarmasin yang sudah memfasilitasi penelitian ini. 

2. Pakar penelitian baik Pakar Pusat maupun Pakar Eksternal yang telah memberikan 

masukan yang sangat bermanfaat bagi kesempurnaan penelitian ini. 

3. Tim Pusat Penelitian Poltekkes Kemenkes Banjarmasin yang sudah memberikan arahan 

administratif kepada peneliti. 

4. Rekan dalam Tim Penelitian ini Bapak Dr. M Irfai Ss.T, MT, Bapak Ferry Kriswandana, 

Ss.T, MT dan para ENUMERATOR penelitian yang membantu sejak awal hingga 

selesainya laporan ini. 

5. Semua pihak yang sudah berpartisipasi dalam penelitian ini. 

 Disadari sepenuhnya akan segala ketidaksempurnaan yang terdapat dalam laporan 

akhir penelitian ini, oleh karena itu kritik dan saran demi perbaikannya dari pembaca akan 

selalu ditanggapi positif. 

Semoga laporan kemajuan penelitian ini dapat memberikan manfaat. 

Aamiin Ya  Robbalalamin.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Penyakit tular vektor demam berdarah dengue (DBD) sampai saat ini masih 

menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Penyakit tersebut ditularkan oleh 

nyamuk Aedes (Kemenkes RI, 2017). Penyakit demam berdarah salah satu penyakit 

menular yang memiliki angka kesakitan dan kematian yang cukup tinggi serta berpotensi 

menimbulkan kejadian luar biasa (KLB), dan atau wabah serta memberikan dampak 

kerugian ekonomi masyarakat  (Kementrian Kesehatan RI, 2017).  Penularan virus 

dengue tidak hanya lewat gigitan, tetapi bisa juga terjadi secara transsexual dari nyamuk 

jantan ke nyamuk betina melalui perkawinan (World Health Organization, 2009), vertical 

keketurunannya (Espinosa et al., 2014) serta penularan transovarial dari induk nyamuk 

keketurunannya (Joshi and Sharma, 2001). Penelitian di Sumba Barat, Nusa Tenggara 

Timur juga membuktikan telah terjadi penularan transovarial sampai pada telur generasi 

F2 berumur 2 hari (Fridolina Mau, 2014).  Surveilan entomologi menunjukan  bahwa 

penularan vertikal sebagai penentu intensitas dan risiko penularan DBD terutama di 

daerah endemis (Marti et al., 2014).  

Di Indonesia Tahun 2017 kasus DBD berjumlah 68.407 kasus, dengan jumlah 

kematian sebanyak 493 orang. Jumlah tersebut menurun cukup drastis dari tahun 

sebelumnya, yaitu 204.171 kasus dan jumlah kematian sebanyak 1.598 orang. Angka 

kesakitan DBD tahun 2017 menurun dibandingkan tahun 2016, yaitu dari 78,85 menjadi 

26,10 per 100.000 penduduk. Namun, penurunan case fatality rate (CFR) dari tahun 

sebelumnya tidak terlalu tinggi, yaitu 0,78% pada tahun 2016, menjadi 0,72% pada tahun 

2017. Berikut tren angka kesakitan DBD selama kurun waktu 2010-2017 (Ministry of 

Health, 2018),  Tetapi berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI disebutkan distribusi 

penyakit suspek DBD sejak minggu pertama 2018 hingga minggu pertama 2019 tertinggi 

ada di Jawa Timur dengan jumlah suspek DBD 700 orang, diikuti Jawa Tengah 512 

orang, dan Jawa Barat 401 orang. 

Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015-2016  berada di atas angka IR  nasional. 

tahun 2015 kalsel  (69,15/100.000) no 2 tertinggi di atas IR nasional (49/100.000 pddk), 

thn 2016 ; satu dari 7 provinsi  dgn IR di atas 100, dan 100% kabupaten kota telah 

terjangkit DBD (Kemenkes RI, 2017). Untuk tahun 2017 Kalimantan Selatan masih 
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berada dalam 10 besar yakni urutan ke enam, walaupun sudah terjadi penurunan diangka 

43,14/100.000 penduduk (Kementrian Kesehatan, 2018). Kota Banjarbaru berada di atas 

IR provinsi bahkan tahun 2015 tertinggi (267,07/100.000) dan 2016 (250.26/100.000). 

Tahun 2017 baik nasional, provinsi maupun kota Banjarbaru terjadi penurunan, tetapi IR  

masih di atas rata nasional. Menurut data Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan IR tahun 

2018 Kota Banjarbaru 105,24/100.000 penduduk, dan di awal tahun 2019 sampai bulan 

Februari jumlah kasus mencapai 303 orang (115,33/100.000 penduduk) dan 5 orang yang 

meninggal. 

Demam berdarah menjadi ancaman kesehatan masyarakat yang serius dan menjadi 

beban  ekonomis di seluruh daerah tropis (Tan, 2013). Dampak sosial ekonomi dan social 

dengue juga sangat besar karena penyakit ini, dan cenderung akan terjadi ledakan 

epidemik yang bisa melumpuhkan masyarakat bahkan Negara(Morens and Fauci, 2008). 

Infeksi dengue di Indonesia menimbulkan beban ekonomi mencapai lebih dari 300 juta 

dolar AS per tahun atau setara Rp 3,9 triliun (IDAI, 2017) Beban dan kerugian itu terkait 

biaya berobat, kerugian waktu produktif penderita, dan waktu produktif keluarga. 

Pengendalian penyakit tular vektor saat ini masih bertumpu pada penggunaan 

insektisida. Penggunaan insektisida ini memiliki beberapa kelemahan diantaranya 

munculnya populasi yang kebal terhadap insektisida, terjadinya kontaminasi lingkungan 

serta membunuh organisme bukan sasaran. Namun peranan insektisida kimiawi memiliki 

peran yang sangat vital terutama pada saat terjadinya peningkatan kasus ataupun kejadian 

luar biasa penyakit tular vector (Ambarita, 2015).  Dalam  Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 Tentang tandar Baku Mutu Kesehatan 

Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Untuk Vektor Dan Binatang Pembawa Penyakit 

Serta Pengendaliannya disebutkan bahwa penyakit tular vektor dan binatang pembawa 

penyakit masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, baik secara endemis maupun 

sebagai penyakit baru yang berpotensi menimbulkan wabah sehingga diamanatkan 

diantaranya untuk mengembangkan teknologi Pengendalian Vektor dan Binatang 

Pembawa Penyakit (Kementrian Kesehatan RI, 2017). Dampak negatif penggunaan 

insektisida memicu pengembangan metode baru salah satunya adalah metode modifikasi 

nyamuk secara genetik (GMM/genetically modified mosquitoes). Strategi yang saat ini 

sedang dikembangkan dalam GMM adalah pelepasan serangga jantan mandul yang sudah 

terpapar radiasi ke dalam populasi serta integrasi gen letal dominan dibawah pengaruh 

promoter spesifik pada serangga jantan pradewasa (Schwarb, 2014), dan teknologi GMM 

ini dapat diterapkan dan disesuaikan dengan metode pengendalian vektor lainnya selain 
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itu dapat diintegrasikan dalam program pengendalian vektor terpadu. Teknik serangga 

mandul telah digunakan secara luas dan berhasil mengendalikan beberapa jenis spesies 

hama, diantaranya adalah eradikasi lalat screwworm di dunia baru (New World), 

Cochliomyia hominivorax di Amerika Serikat, Meksiko dan seluruh Amerika Tengah, 

pengendalian lalat buah Mediterania Ceratitis capitata dan eradikasi lalat tsetse Glossina 

austeni di Pulau Zanzibar. Afrika Selatan saat ini telah berhasil menggunakan TSM untuk 

mengendalikan lalat buah Mediterania (Medfly) di lembah Hex River (Brooke et al., 

2015).  

Proses sterilisasi serangga dapat dilakukan dengan menggunakan sinar gamma 

dan zat kimia (chemosterilan). Penggunaan chemosterilan dapat menyebabkan serangga 

tidak dapat bertelur, telur-telur yang dihasilkan tidak menetas, jentik tidak dapat menjadi 

pupa atau perkembangan pupa tidak sempurna. Proses sterilisasi serangga dengan 

menggunakan cemosterilan sekarang tidak dianjurkan karena bersifat mencemari 

lingkungan dan bersifat karsinogenik (Parker and Mehta, 2007).  

Bahan-bahan nabati banyak ditemukan di alam dan biasanya dimanfaatkan 

manusia secara insidentil. Ada beberapa bahan nabati yang juga memiliki kandungan 

bahan aktif seperti buah nanas (Ananas Comosus) mengandung enzim bromelain. enzim 

bromelain yang dapat menstimulasi pengeluaran prostaglandin. Meningkatnya kadar 

prostaglandin menyebabkan stimulasi kontraksi uterus. Prostaglandin tidak hanya 

berpengaruh pada kontraksi uterus hamil, namun juga memberikan pengaruh terhadap 

kontraksi uterus pada keadaan tidak hamil. Selain itu, nanas juga mengandung serotonin. 

Serotonin merupakan neurotransmitter pada sistem syaraf pusat. Pada uterus, serotonin 

dapat juga berperan merangsang kontraksi uterus (Muzzaman, 2009). Telur yang 

berkembang di dalam ovariol pada ovarium nyamuk betina. Sistem reproduksi bagian 

dalam nyamuk betina terdiri dari sepasang ovary, satu system saluran yang berperan 

sebagai tempat keluarnya telur-telur, dan kelenjar yang terkait. (Borror, 1992).  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Buah nanas yang mengandung enzim bromelain dan seratonin disamping bersifat 

antiseptik juga dapat berpengaruh pada pada terjadinya kontraksi uterus pada mencit, 

sehingga diasumsikan hal tersbut juga dapat berpengaruh pada system reproduksi pada 

serangga terutama nyamuk yang juga sudah lengkap. Lingkup penelitian ini adalah 

mengenai pengaruh larutan buah nanas yang terdapat pada nanas (Ananas comosus) 

terhadap infertilitas pada nyamuk Aedes aegypti. 
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1.3. Tujuan 

1. Umum : 

Mengetahui kemampuan bahan nabati larutan nanas (ananas comosus), Ekstrak Enzim 

Bromelin, dan Gula dalam infertilisasi nyamuk Aedes aegypti 

2. Khusus : 

a. Diketahuinya Kondisi lingkungan yang berperang dalam proses penelitian 

infertilisasi nyamuk Aedes aegypti. 

b. Diketahuinya perbedaan jumlah telur yang dihasilkan dalam proses penelitian 

infertilisasi nyamuk Aedes aegypti yang menggunakan larutan buah nanas (Ananas 

cumosus), ekstrak enzim bromelin buah nanas (Ananas cumosus), dan larutan gula. 

c. Diketahuinya perbedaan prosentasi telur Aedes aegypti yang menetas dalam proses 

penelitian infertilisasi nyamuk Aedes aegypti. yang menggunakan larutan buah 

nanas (Ananas cumosus), ekstrak enzim bromelin buah nanas (Ananas cumosus), 

dan larutan gula. 

d. Diketahuinya kemampuan bahan nabati larutan buah nanas(ananas comosus), 

Bromelin, dan Gula pada berbagai konsentrasi larutan dalam infertilitas nyamuk 

Aedes aegypti dengan indikator jumlah telur yang dihasilkan dan telur yang 

menetas 

e. Diketahuinya perbedaan lama hidup nyamuk Aedes aegypti dalam proses penelitian 

infertilisasi nyamuk Aedes aegypti yang menggunakan larutan buah nanas (Ananas 

cumosus), ekstrak enzim bromelin buah nanas (Ananas cumosus), dan larutan gula. 

1.4. Manfaat Penelitian  

Dengan diperolehnya kemampuan larutan dan ekstrak bromelin dari buah nanas 

sebagai bahan nabati untuk infertilisasi  nyamuk Aedes aegypti maka  upaya pengendalian 

populasi nyamuk diharapkan dapat dikendalikan dalam rangka menurunkan angka 

kesakitan dan kematian penyakit DBD. Kontribusi yang diharapkan adalah dapat 

bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat karena dapat digunakan untuk mengambil 

kebijakan di bidang kesehatan khususnya dalam usaha pencegahan penyakit DBD. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Aedes, sp 

2.1.1. Aedes aegypti  

Nyamuk Aedes aegypti adalah vektor utama penyakit DBD di daerah tropis, 

termasuk di Asia Tenggara dan Aedes albopictus sebagai vector sekunder (WHO, 

2011). Nyamuk ini semula berasal dari Afrika, kemudian menyebar melalui sarana 

transportasi ke Negara lain di Asia dan Amerika.Di daerah yang berpenduduk 

jarang Aedes aegypti masih memiliki kemampuan penularan tinggi, karena 

kebiasaan nyamuk tersebut menghisap darah manusia berulang-ulang pada siang 

hari. Oleh karena kebiasaan hidup Aedes aegypti dan habitatnya merupakan faktor 

yang penting menjadi sasaran pencegahan dan pemberantasan DBD (Chahaya, 

2005). Menurut WHO nyamuk Aedes aegypty juga dapat membawa virus Zika 

yang diduga kuat menyebabkan kecacatan pada bayi berupa kasus micrrochepaly, 

dan WHO menyatakan situasi darurat kesehatan publik internasional (Kompas, 

2016). 

Penyebaran nyamuk Ae. aegypti adalah luas, meliputi daerah tropis dan sub 

tropis dengan suhu berkisar 20oC dan pada temperatur terendah sekitar 10oC 

(Djunaedi, 2006) dengan zona tropis 40o lintang utara dan 20o lintang selatan. 

Paling banyak ditemukan di perkotaan terkait dengan pertumbuhan penduduk dan 

perkembangan infrastruktur. Di India Ae. aegypty merupakan vektor diperkotaan 

dan berfluktuasi sesuai curah hujan serta kebiasaan menyimpan air masyarakat. Di 

Asia Tenggara umumnya curah hujan tahunan lebih dari 200 mm. Ketinggian 

tempat  merupakan factor penting dalam membatasi penyebaran Ae. aegypty, yaitu 

antara 1000 - 1.500 meter dari permukaan laut (WHO, 2011). Morfologi nyamuk 

Aedes aegypti sebagai berikut (WHO, 2011). Nyamuk Aedes Aegypty bersifat 

antropofilik, yaitu menyukai darah manusia dibanding darah hewan. Nyamuk 

Aedes Aegypty menyukai tempat perindukan yang gelap, terlindung dari sinar 

matahari, permukaan terbuka lebar, berisi air tawar jernih dan tenang 

(Soegijanto,2006). Tempat perindukan yang merupakan tempa nyamuk meletakkan 

telur terletak di dalam maupun di luar rumahdan dapat ditemukan pada tempat 

penampungan air alami seperti lobang pohon, dan pelepah pisang. 
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Sebagian besar sklus hidup nyamuk Aedes, Sp berada dalam air.  

 

                    Sumber : Laura C. Harrington (1993) 

 Gambar 2.1. Siklus Hidup Aedes aegypti dan Aedes Albopictus 

 

Nyamuk Aedes aegypty dewasa yang memeliki dua garis pada 

mesoonotumnya dapat dilihat pada gambar 2.2 sebagai berikut : 

 

Sumber : Laura C. Harrington (1993), Rahayu, DF, Ustiawan,A,  2013  

Gambar 2.2. Aedes aegypti dewasa dan Mesonotum 

 

2.1.2.     Aedes albopictus 

Nyamuk Ae. albopictus dijuluki Asian Tiger Mosquito dan merupakan 

vektor sekunder yang penting dalam penuularan virus DHF. Jenis nyamuk ini 

memiliki sub genus yang sama dengan Ae. aegypti yaitu Stegomyia. Spesies ini 

tersebar luas di Asia, baik di negara Tropis maupun sub tropis. Selama dua dekade 

spesies ini telah menyebar ke utara dan selatan Amerika termasuk Karibia, Afrika, 

Eropa Selatan dan beberapa kepulauan di Pasifik. Ae. albopictus merupakan 

nyamuk kebun dengan cara menggigit dan menghisap darah berbagai jenis 

binatang, berkembangbiak di lubang-lubang pohon, lekukan tanaman, potongan 

batang bambu dan buah kelapa yang terbuka (Djunaedi, 2006).  

Meskipun tidak sepenting Aedes aegypti, nyamuk juga dicurigai  sebagai 

vektor epidemik DHF (WHO, 2011). Ditemukannya kasus DHF di Negara atau 

daerah dengan iklim yang dingin nampaknya menunjukan kemampuan adaptasi 

vektor tersebut terhadap perubahan iklim khususnya perubahan menuju iklim 
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dingin.   Nyamuk ini telah beradaptasi di daerah pedesaan, sub urban dan urban di 

lingkungan tempat tinggal manusia (Djunaedi, 2006). Nyamuk Aedes aegypty 

dewasa yang memeliki satu garis pada mesoonotumnya dapat dilihat pada gambar 

2.3 sebagai berikut : 

 

 
Sumber: (WHO, 2011) dan Rahayu, DF, Ustiawan,A 2013 

Gambar 2.3. Aedes albopictus dewasa dan Mesonotum Aedes albopictus 

 

2.2. Nanas (Ananas comosus) 

Nanas (Ananas comosus) merupakan sejenis tumbuhan tropis, berbentuk 

daun dan buah. Bagian utama yang bernilai ekonomi penting dari tanaman nanas 

adalah buahnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa nanas merupakan salah 

satu tanaman yang dipercaya memiliki pengaruh terhadap kehamilan dan 

persalinan. Konsumsi buah nanas yang terlalu banyak berperan dalam kelahiran 

preterm pada kehamilan belum cukup bulan. 

Klasifikasi tanaman nenas adalah:  

Kingdom : Plantae (tumbuh-tumbuhan)  

Divisi : Spermatophyta (tumbuhan berbiji)  

Kelas : Angiospermae (berbiji tertutup)  

Ordo : Farinosae (Bromeliales)  

Famili : Bromiliaceae  

Genus : Anenas  

Species : Anenas comosus (L) Merr. 

Mugisha dan Origha mengemukakan bahwa nanas mengandung enzim 

bromelain yang dapat menstimulasi pengeluaran prostaglandin. Meningkatnya 

kadar prostaglandin menyebabkan stimulasi kontraksi uterus (Kamatenesi-mugisha 

and Oryem-origa, 2007). Selain itu, nanas juga mengandung serotonin. Serotonin 

merupakan neurotransmitter pada sistem syaraf pusat. Pada uterus, serotonin dapat 

juga berperan merangsang kontraksi uterus (Muzzaman, 2009). Dalam seratus 

gram buah nanas (Ananas comosus) mengandung 24 – 39 enzim bromelin, dan 15 
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– 25 % mengandung Serotonin (Bartolome, 2000). Enzim ini terdapat pada 

tangkai, kulit, daun, buah, maupun batang tanaman nenas dalam jumlah yang 

berbeda. Adapun morpologii nanas sebagai berikut : 

 

Sumber : Elfick (2007) (Goverment, 2008) 

Gambar 2.4. Bagian dari Nanas (Ananas Comosus) 

Enzim bromelin terdapat pada tangkai, kulit, daun, buah, maupun batang 

tanaman nenas dalam jumlah yang berbeda. Presentasi kandungan bromelin dapat 

dilihat pada tabel berikut. 
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Menurut Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika Ada beberapa jenis 

varietas nanas, antara lain Smooth Cayanne, Queen, dan Spanish. Adapun Spanish 

ada 2 macam, yaitu red Spanish dan green Spanish. Varietas yang dibudidayakan 

secara luas oleh petani adalah varietas Smooth Cayanne dan Queen (Hadiati,2008) 

 

Sumber : (Hadiati, 2008) 

   Gambar 2.5. Buah Nanas berbagai Varietas A). Smooth Cayanne B).Queen C). Red  

Spanish D). Green Spanish 

 

2.3. Bromelin  

Bromelin adalah salah satu enzim proteolitik atau protease yaitu enzim yang 

mengkatalisasi penguraian protein menjadi asam amino dengan membangun blok 

melalui reaksi hidrolisis. Bromelin merupakan campuran protease yang diisolasi dari 

tanaman nanas, dengan nama latin Ananas comosus (Linn.)(Babagana, 2015). Jenis 

protease dalam bromelin adalah protease sulfhidril (Tochi et al., 2008). Bromelin 

dimanfaatkan untuk pengempukan daging, obat gangguan pencernaan dan anti 

inflamasi (Jr et al., 2012). Pada dasarnya enzim ini diperoleh dari jaringan tanaman 

nanas (Oktavia, Suharti and Susanti, Supartono 2004). Enzim ini dihambat oleh 

senyawa oksidator, alkilator dan logam berat. Enzim bromelin dari jaringan tanaman 

nanas memiliki potensi yang sama dengan papain yang ditemukan pada pepaya yang 

dapat mencerna protein sebesar 1000 kali beratnya. Bromelin dapat diperoleh dari 

tanaman nanas baik dari tangkai, kulit, daun, buah, maupun batang dalam jumlah 

yang berbeda. Kandungan enzim lebih banyak di bagian daging buahnya, hal ini 

ditunjukkan dengan aktivitasnya yang lebih tinggi dibandingkan dengan aktivitas 

pada bagian batangnya (Supartono 2004). Distribusi bromelin pada batang nanas 

tidak merata dan tergantung pada umur tanaman. Kandungan bromelin pada jaringan 

yang umurnya belum tua terutama yang bergetah, sangat sedikit sekali bahkan 
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kadang-kadang tidak ada sama sekali (Herdyastuti, 2006). Enzim bromelin dapat 

diisolasi dengan cara memisahkan sel secara sentrifugasi dan selanjutnya pemurnian 

dilakukan dengan cara pengendapan, gel filtrasi, dan kromatografi penukar ion 

(Widhyastut, 2007). 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

3.1. Bagan Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Bagan Alir Penelitian 

 

Berikut kelompok perlakuan dalam penelitian ini :  

a. Jenis larutan terdiri dari tiga ; larutan buah nanas, Ekstrak bromelin , dan larutan gula 

b. Konsentrasi larutan dengan tujuh kelompok konsentrasi (0%, 1, 2%, 4%, 6%, 8%, 10%) 

c. Reflikasi masing-masing perlakuan tiga kali 

Langkah Penelitian sebagai berikut: 

1. Persiapan ruangan Penelitian 

Ruang penelitian disiapkan terpisah dari ruang lainnya pada laboratorium entomologi, 

kondisi yang diharapkan agar ruangan penelitian terbebas dari segala yang 

memungkinkan mengganggu jalannya penelitian seperti bahan-bahan kimia dan lain-lain. 

- Laruran Nanas 
(Ananas comosus) 

-  Laruran Ekstrak   
Enzim Bromelin 
- Laruran gula 

 
 
 
 
 

Penangkapan Jentik nyamuk 

 

Pembuatan kelambu untuk 
nyamuk dewasa 
Untuk epikasi 
laboratorium 
entomologi 

 

 

Infertilisasi nyamuk 
dua perlakuan (jenis larutan dan 

Konsentrasi larutan) 
 tiga replikasi 

 
 

Studi Pendahuluan 

 

Pemeliharaan Jentik-nyamuk-

telur-Jentik  (Rearing) 

 

Penentuan 
konsentrasi larutan 
(0%, 1, 2%, 4%, 6%, 

8%, 10%) 
 
 
 
 
 

Jumlah telur Aedes Aegypty yang 

dihasilkan dan jumlah telur yang 

menetas   
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Gambar 3.2. Kasa dan Tirai mencegah keluarnya masuk binatang lain 

   

               Gambar 3.3. Ruang penelitian infertilitas nyamuk 

Dalam ruangan tersebut sudah disiapkan tata tertib dan SOP  (terlampir) agar 

pelaksanaan penelitian sesuai dengan tujuan yang diharapkan, sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4. Tata Tertib Ruang Penelitian 

TATA TERTIB RUANG RISET/ PENELITIAN 

1. Setiap melakukan riset menggunakan jas lab 

2. Selalu menggunakan APD (sarung tangan dan masker) 

3. Cuci tangan pakai sabun sebelum melaksanakan riset. 

4. Dilarang  membawa makanan atau benda-benda yang menimbulkan bau-bauan 

ke dalam ruang riset. 

5. Hanya Tim peneliti yang diperbolehkan memasuki ruang riset  

 

Banjarbaru, Juni 2019 

Ketua Tim Peneliti 

Dr. Isnawati., S.KM., M.Kes 
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 Pada setiap kandang dilakukan juga pengaman dari semut, untuk melindungi agar 

tidak mengganggu larutan pada setiap perlakuan seperti terlihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 3.5. Perlindungan Kandang Nyamuk dari Semut 

2. Pelatihan tenaga pembantu peneliti : Pelatihan dilakukan untuk menyakan persepsi para 

peneliti, pengumpul data dan pembantu peneliti. Penyamaan persepsi tentang survey 

jentik, beternak nyamuk, pengamatan siklus nyamuk, dan pengumpulan data kondisi 

lingkungan (data suhu air, PH air, suhu udara, kelembaban udara, jumlah telur nyamuk 

dan telur nyamuk yang menetas)  tabel rekapitulasi data terlampir.  

  

      Gambar 3.6. Pemberian materi dan penggunaan Gamadotik untuk Survei Jentik 

a. Pembuatan etik penelitian untuk hewan ( nomor : 100/UMB/KE//VII/2019) 

Pengusulan etik penelitian dilakukan sebelum pelaksanaan penelitian oleh Tim etik 

penelitian untuk hewan di Universitas Muhamadiyah Banjarmasin (terlampir). 

b. Pelaksanaan Penelitian Infertilisasi Nyamuk Aedes aegypti 

1. Membuat kelambu nyamuk dengan ukuran 30 cm x 30 cm sebanyak 21 buah, ukuran 

60 cm x 60 sebanyak 1 buah, dan ukuran 30 cm x 60 sebanyak 2 buah, termasuk 

pembuatan kandang marmut 1 buah. Kelambu atau kandang nyamuk terbuat dari 

aluminium dengan kawat dan kain kasa untuk kelambunya. 
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Gambar 3.7. Pembuatan kandang Nyamuk dan Marmut 

2. Membuat ekstrak bromelin buah nanas dengan  metode maserasi (perendaman) dan 

larutan nanas dengan cara memblender nanas matang dengan konsentrasi larutan  

sebesar (0%, 1, 2%, 4%, 6%, 8%, 10%). Adapun metode maserasi dengan langkah 

sebagai berikut :  

a. Buah nanas telah matang dibeli dari petani tradisional 

b. Buah nanas dikupas, diambil bagian daging buah 

c. Buah nanas dibersihkan dengan air mengalir, selanjutnya dihaluskan 

menggunakan blender. 

d. Buah nanas yang telah diblender diekstraksi menggunakan aqua pro injection 

(aqua steril) yang telah ditambahkan bufer fosfat 0,1 M pH 7.  

e. Ekstraksi dilakukan selama 12 jam pada suhu 5 – 10 °C dengan memasukannya ke 

dalam lemari pendingin. Setiap 3 jam dilakukan pengadukan pada campuran 

tersebut.  

f. Setelah ekstraksi selesai, dilakukan penyaringan menggunakan kertas saring untuk 

memisahkan bagian-bagian yang tidak larut.  

g. Diperoleh filtrat yang mengandung ekstrak kasar (crude extract) enzim bromelin  

(Maryam, 2009). 
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h. Untuk setiap perlakuan larutan ekstrak bromelin buah nanas mulai 1% sd 10 % 

tinggal menambahkan larutan aquades sesuai persentasi larutan, seperti gambar 

berikut 

  

Gambar. 3.8. Maserasi Ekstrak Enzim Bromelin Buah Nanas (Ananas comosus) 

Sedangkan pembuatan larutan buah nanas hanya mengambil larutan saja tidak 

melewati proses ekstrak sebagai berikut : 

a. Buah nanas telah matang dibeli dari petani tradisional 

b. Buah nanas dikupas, diambil bagian daging buah 

c. Buah nanas dibersihkan dengan air mengalir, selanjutnya dihaluskan 

menggunakan blender. 

d. Buah nanas yang telah diblender dan untuk setiap perlakuan larutan ekstrak 

bromelin buah nanas mulai 1% sd 10 % tinggal menambahkan larutan aquades 

sesuai persentasi larutan. 

  

Gambar 3.9. Pembuatan Larutan Nanas (Ananas comosus) 

3. Melakukan Rearing,  yaitu pemeliharaan nyamuk dalam satu siklus dari jentik-

nyamuk-telur-jentik pada tempat/ruang khusus dengan langkah sebagai berikut: 
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a) Menangkap jentik intstar III dan IV di lapangan dengan ciri-ciri jentik Aedes 

aegypti baik secara makro, maupun mikro. Secara makro: - gerakan aktif dan 

posisi istirahat akan terlihat membentuk sudut tegak lurus dengan permukaan air. 

Secara mikro dapat diamati pada sifon berwarna hitam dan ada tuft, brush dan 

comb pada ruas ke delapan. 

    

  

      Gambar 3.10. Survei Jentik Aedes aegypty di Komplek Kesehatan Banjarbaru 

Jentik yang sudah ditangkap dimasukan dalam baskom berisi air yang 

diletakkan dalam kandang rearing dan diberi makan. Dalam satu atau dua hari 

sudah mulai terlihat perubahan menjadi pupa. Saat menjadi pupa sekitar 2 jam 

atau lebih sudah mulai bermunculan nyamuk pra dewasa yang siap dipindah ke 

dalam kandang khusus untuk kawin. Berikut ciri jentik Aedes aegypti. 

Larva : Aedes aegypti  
 

Sisir pada ruas ke-8 abdomen mempunyai gigi-gigi yang bergerigi 

(duri lateral) 

 

  

Gambar 3.11. Larva Aedes aegypti 
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Memelihara jentik pada baskom dalam kelambu nyamuk dengan memberi 

makan  sampai menjadi pupa yang merupakan stadium akhir yang berada dalam 

air dan dalam 2 hari menjadi nyamuk. Perkembangan dari telur hingga nyamuk 

membutuhkan waktu 7-8 hari. 

  

Gambar 3.12. Rearing dan Pemilihan Jentik Dengan Instar Yang Sama 

b) Pengukuran suhu air diukur setiap hari selama proses rering, untuk pengukuran 

PH air dilakukan di awal proses  rearing. 

c) Setiap kandang perlakuan dimasukan sepuluh pasang nyamuk yang sudah keluar 

dari pupa dan dilakukan pemberian larutan nanas, ekstrak bromelin, dan gula  

dengan berbagai konsentrasi pada nyamuk pra dewasa saat pematangan genital 

nyamuk (hari ke -12) sampai proses kawin. Total kandang perlakuan berjumlah 21 

buah yang memerlukan 210 pasang nyamuk atau 420 ekor nyamuk.  

   

Gambar 3.13. Kandang Perlakuan  

                Nyamuk pra dewasa yang dimasukan kandang perlakuan terlihat mulai 

beradaptasi, pengamatan dilakukan baik terhadap kondisi fisik jentik, telur, nyamuk, 

dan perilakunya dengan melihat aktivitasnya termasuk perilaku kawin dan istirahat. 
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Gambar 3.14. Pemberian Larrutan Ekstrak Enzim Bromelin 

d) Setelah terlihat ada nyamuk yang mulai kawin dalam beberapa jam siapkan tempat 

atau wadah bertelur yang sudah diisi air sumur, ukur suhu dan PH nya. Tempat 

bertelur terbuat dari plastik berbentuk silinder, dengan diameter 10 -11 cm. Warna 

tempat telur hitam dan di dalamnya diberi kertas saring untuk tempat meletakan 

telur. 

 

Gambar 3.15. Wadah Bertelur sampai Menetas 

e) Setelah nyamuk kawin nyamuk betina perlu darah untuk bertelur, maka setiap tiga 

hari selama 2-3 jam Pemberian makan dengan darah marmut setelah proses kawin 

nyamuk, pengamatan dilakukan sampai hari ke 20 atau selama hidup nyamuk 

betina. Marmut dimasukan dalam suatu tempat agar gerakannya kurang aktif 

sehingga nyamuk bisaa menggigit pada bokong yang sudah dicukur. Saat marmut 

dimasukan dalam kandang perlakuan terlihat nyamuk betina muulai mengisap 

darah marmut, dan dengan gerakan yang terbatas nyamuk lebih leluasa menggigit, 

seperti gambaar berikut : 
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Gambar 3.16. Marmut Siap Masuk Kandang Perlakuan 

f) Mengamati jumlah telur  dan telur yang menetas atau yang gagal menetas. Wadah 

telur dikeluarkan dari kandang dan diganti dengan yang baru. Sehingga dapat 

menghitung telur. Setelah dihitung diberi penutup kasa sampai menetas. Hitung 

presentasi yang bisa menetas. 

g) Indikator infertilitas dapat dilihat dari prosentasi telur yang menetas, dengan 

mengamati bentuk, warna dan perubahan yang terjadi pada telur nyamuk. 

  

  Gambar 3.17. Pengamatan telur dan Jentik Nyamuk 

h) Selama proses perkembangan nyamuk dilakukan pengukuran pencahayaan, suhu 

dan kelembaban udara ruangan  termasuk suhu dan PH air di wadah telur. 

 

Gambar 3.18. Pengukuran Suhu  Air 
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3.2. Kerangka Konsep  

 Kerangka konseptual  penelitian ini adalah sebagai berikut : 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

                                                                                                                            

   

                                                                                                                            

                                                                                                                                                         

Gambar 3.19. Kerangka Konseptual 

3.3. Populasi dan Sampel 

3.3.1. Populasi 

Populasi adalah semua nyamuk stadium pra dewasa (umur yang berasal dari 

pembiakan di ruangan khusus di Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes 

Banjarmasin di Banjarbaru. 

3.3.2. Sampel 

Nyamuk pradewasa hasil pembiakan berjumlah 210 pasang untuk seluruh perlakuan 

(10 pasang/perlakuan) pada skala labioratorium, dan 20 pada skala  lapangan. Besar 

sampel penelitian menggunakan rumus dari Steel & Torrie (1995) : 

(t-1) (r-1) ≥ 15…………………………………………………………………. (1) 

Keterangan : 

t  =  Jumlah perlakuan 

r  = Jumlah replikasi pada tiap perlakuan/kelompok 

(21-1) (r-1) ≥ 15 

20r – 20 ≥ 15 jadi r =35/20= 2 atau lebih, menggunakan tiga kali pengulangan 

 

3.3. Rancangan Percobaan  

3.2.1. Percobaan di Laboratorium Entomologi 

 Dalam skala laboratorium dilakukan percobaan dengan menggunakan dua perlakuan 

yaitu jenis larutan dengan tiga perlakuan yaitu larutan dan ekstrak bromelin buah nanas, dan 

gula dengan konsntrasi masing-masing berjumlah tujuh macam sebagai berikut : 

  

 

Jumlah telur nyamuk Aedes 

aegypti yang dihasikan dan 

telur yang menetas 

Perlakuan Jenis larutan 

nanas, ekstrak emzim 

bromelin, dan gula  

Perlakuan konsentrasi 

larutan nanas, ekstrak enzim 

bromelin, dan gula  
0%, 1, 2%, 4%, 6%, 8%, 10% 
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Tabel 3.1 

             Rancangan Percobaan infertilitasasi nyamuk Aedes aegypti  

               Menggunakan larutan buah nanas (Ananas comosus), ekstrak Bromelin dan Gula 

Keterangan:  

Jenis Larutan : larutan buah nanas, ekstrak enzim bromelin, dan larutan gula 

Konsentrasi larutan : 0 %, 1%, 2%, 4%, 6%, 8%, 10% 

Replikasi : 

1. Warna hijau untuk replikasi 1 

2. Warna merah untuk replikasi 2 

3. Warna kuning untuk replikasi 3 

 

3.2.2. Hipotesis :  

 

a. Jumlah telur  Aedes aegypti.pada penggunaan bahan nabati larutan nanas, 

bromelin pada  nanas (Ananas comosus), dan larutan gula berbeda. 

b. Prosentasi telur  Aedes aegypti. yang menetas pada penggunaan bahan nabati 

larutan nanas, bromelin pada  nanas (Ananas comosus), dan larutan gula berbeda. 

c. Jumlah telur dan prosentasi telur Aedes aegypti. yang menetas pada penggunaan 

bahan nabati larutan nanas, bromelin pada  nanas (Ananas comosus), dan larutan 

gula dalam berbagai konsentrasi berbeda. 

 

3.5. Teknik Pengumpulan data 

a. Pengukuran kondisi lingkungan seperti suhu udara, kelembaban udara, suhu air, 

dan PH air 

b. Pengukuran  Jumlah telur  pada nyamuk Aedes aegypti yang terbentuk. 

c. Pengukuran Prosentasi telur yang menetas. 

d. Pengukuran konsentrasi larutan buah nanas, bromelin, dan gula. 

3.6. Variabel Penelitian  

a. variabel bebas  : Jenis larutan dan konsentrasi Larutan  

b. Variabel terikat:  Jumlah telur dan Telur yang menetas menjadi jentik. 

 

      Konsentrasi       

Larutan 

   
Jenis  

Larutan   

0% 1% 2% 4% 6% 8% 10% 

 

1 

 

2 

 

3 

 

1 

 

2 

 

3 

 

1 

 

2 

 

3 

 

1 

 

2 

 

3 

 

1 

 

2 

 

3 

 

1 

 

2 

 

3 

 

1 

 

2 

 

3 

 

Nanas (A) 
 

A1 
 

A2 
 

A3 
 

A 

1.1 

 

A 

1.2 

 

A 

1.3 

 

A 

2.1 

 

A 

2.2 

 

A 

2.3 

 

A 

3.1 

 

A 

3.2 

 

A 

3.3 

 

A 

4.1 

 

A 

4.2 

 

A 

4.3 

 

A 

5.1 

 

A 

5.2 

 

A 

5.3 

 

A 

6.1 

 

A 

6.2 

 

A 

6.3 

 
Bromelin (B) 

 

B1 
 

B2 
 

B3 
 

B 

1.1 

 
B 

1.2 

 
B 

1.3 

 

B 

2.1 

 
B 

2.2 

 
B 

2.3 

 

B 

3.1 

 
B 

3.2 

 
B 

3.3 

 

B 

4.1 

 
B 

4.2 

 
B 

4.3 

 

B 

5.1 

 
B 

5.2 

 
B 

5.3 

 

B 

6.1 

 
B 

6.2 

 
B 

6.3 

 

Gula (B) 
 

C1 
 

C2 
 

C3 
 

C 
1.1 

 

C 
1.2 

 

C 
1.3 

 

C 
2.1 

 

C 
2.2 

 

C 
2.3 

 

C 
3.1 

 

C 
3.2 

 

C 
3.3 

 

C 
4.1 

 

C 
4.2 

 

C 
4.3 

 

C 
5.1 

 

C 
5.2 

 

C 
5.3 

 

C 
6.1 

 

C 
6.2 

 

C 
6.3 



 
33 

 

 

Tabel 3.2. Variabel dan Definisi Operasional penelitian 

N

o 

Nama 

Variabel 

Definisi Alat Ukur Skala Ukur 

1

. 

Konsentrasi 

larutan buah 

nanas 

Konsentrasi larutan buah nanas  

dengan enam level konsentrasi ; 0%, 

1%, 2%, 4%, 6%, 8%, 10%.   

Alat 

penentuan 

konsentrasi 

rasio 

% 

2 Jenis larutan Bergabagi jenis larutan yang 

digunakan sebagai makanan nyamuk 

pradewasa 

 nominal : 

1. larutuan buah 

nanas 

2. larutan 

ekstrak 

bromelin 

3. larutan gula 

3 Infertilitas Jumlah telur Aedes aegypti yang 

dihasilkan dan yang menetas 

Alat hitung rasio 

buah/ekor dan 

% telur yang 

menetas 

 

3.7. Tempat  Penelitian :   

Ruangan khusus Penelitian nyamuk  di Jurusan Kesehatan Lingkungan  Poltekkes 

Banjarmasin di Banjarbaru 

3.8. Analisis data : 

Data dikumpulkan, diolah dan dianalisis. Untuk mengukur perbedaan jenis 

larutan dan konsentrasi larutan yang efektif adalah menggunakan Anova Two Way 

kalau distribusi data normal dan homogen, juka salah satu tidak terpenuhi maka 

dilanjutkan dengan uji non parametrik.  

3.9.  Luaran   penelitian 

a. Jurnal internasional 1 buah 

b. Buku hasil penelitian memiliki ISBN 

c. Sertifikat HAKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
34 

 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Kota Banjarbaru memiliki luas wilayah 371,30 km² (37.130 ha). Seluruh wilayah 

Kota Banjarbaru merupakan bagian dari kawasan perkotaan yang terbagi atas 5 kecamatan 

dan 20 kelurahan. Kota Banjarbaru terletak pada koordinat 3025’40”  sampai dengan  

3028’37” Lintang Selatan dan 114041’22” sampai dengan 114054’25” Bujur Timur. Berada  

pada ketinggian 66 feet dpl dengan wilayah relatif datar. Kota Banjarbaru juga mengenal dua 

musim yaitu kemarau dan penghujan. Keadaan ini berkaitan erat dengan arus angina yang 

bertiup di Indonesia. Pada bulan Juni sampai dengan September arus angina berasal dari 

Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga mengakibatkan musim kemarau di 

Indonesia. Sebaliknya pada bulan Desember sampai dengan Maret arus angina banyak 

mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudra Pasifik setelah melewati beberapa 

lautan, dan pada bulan-bulan tersebut biasanya terjadi musim hujan, keadaan berganti pada 

bulan April- Mei dan Oktober-November. Tahun 2018 suhu udara berkisar antara 20,20C 

sampai dengan 36,6 00C ddan kelembaban berkisar 76% -88%. Dalam 5 tahun terakhir curah 

hujan tahun 2018 merupakan yang tertinggi sebesar 434,5 mm dan terendah 76,0 mm dengan 

rata-rata 209,7 mm (BPS Kota Banjarbaru, 2019). 

 

4.1. HASIL PENELITIAN 

1. Kondisi Lingkungan Penelitian pada 

a. Larutan buah nanas (Ananas comosus) 

1) Suhu / Temperatur Udara 

Tabel 4.1.  

Suhu/ Temperatur Udara (0 C) Pada Penelitian infertilisasi nyamuk Aedes aegypti 

Menggunakan larutan buah nanas (Ananas comosus) tahun 2019 

 

 

Tahapan 

Konsentrasi Larutan buah nanas (Ananas comosus) 

0% 1% 2% 4% 6% 8% 10% 

Tahap 1 28,1 28,4 28,4 28,0 28,4 28,1 28,1 

Tahap 2 27,9 28,2 28,1 28,2 27,8 27,8 27,6 

Tahap 3 29,3 28,7 29,3 29,4 29,4 29,3 29,4 

 

 Suhu udara pada saat penelitian 27,90 C – 29,40 C. Pada tahap satu dan  dua 

saat pelaksanaan penelitian masih turun hujan walaupun tidak setiap hari. 

Pertengahan tahap dua hujan sudah mulai berkurang sampai selesai tahap tiga. 

Suhu relatif stabil. Tahap dua dan tiga terkadang muncul asap yang juga dapat 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kawasan_perkotaan
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masuk ke dalam ruangan penelitian, kondisi ini juga mengganggu hidup nyamuk. 

Jika dilihat dari lama hidup, tahap dua dan tiga relatif lebih singkat. 

 

2) Kelembaban Udara 

Tabel 4.2.  

Kelembaban Udara (%)Pada Penelitian infertilisasi nyamuk Aedes aegypti 

Menggunakan larutan buah nanas (Ananas comosus) tahun 2019 

 

 

Tahapan 

Konsentrasi Larutan buah nanas (Ananas comosus) 

0% 1% 2% 4% 6% 8% 10% 

Tahap 1 85,5 86 86 84 85 85 84 

Tahap 2 79,2 73 74 73 76 75 76 

Tahap 3 80,3 77 77 76 76 75 74 

 

 Kelembaban udara pada dua tahap terakhir relatif hampir sama, kecuali tahap 

satu berkisar antara 84% -86%. 

 

3) Suhu / Temperatur Air 

Tabel 4.3.  

Suhu/ Temperatur Air (0 C) Pada Penelitian infertilisasi nyamuk Aedes aegypti 

Menggunakan larutan buah nanas (Ananas comosus) tahun 2019 

 

 

Tahapan 

Konsentrasi Larutanbuah nanas (Ananascomosus) 

0% 1% 2% 4% 6% 8% 10% 

Tahap 1 27,3 28,0 27,9 27,6 27,9 27,8 27.7 

Tahap 2 28,3 28,3 28,3 28,3 28,0 28,0 28,0 

Tahap 3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,0 28,0 28,0 

 

 Suhu air disisni adalah air yang berada pada tempat bertelur, pada tahap dua 

suhu karena umur nyamuknya pendek maka belum disiapkan air pada tempat 

bertelur, sehingga belum ada pengukuran suhu. 

 

4) PH Air 

Tabel 4.4.  

PH Air Pada Penelitian infertilisasi nyamuk Aedes aegypti 

Menggunakan larutan buah nanas (Ananas comosus) tahun 2019 

 

 

Tahapan 

Konsentrasi Larutan buah nanas (Ananas comosus) 

0% 1% 2% 4% 6% 8% 10% 

Tahap 1 5,7 5,5 5,7 5,4 5,6 5,5 5.6 

Tahap 2 5,7 5,5 5,7 5,4 5,6 5,5 5.6 

Tahap 3 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 

 

 Air yang digunakan pada penelitian ini adalah air sumur yang berada di 

lingkungan kampus, yaitu dengan satu sumber sehingga relatif homogen PH nya. 
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b. Ekstrak Enzim Bromelin buah nanas (Ananas comosus)  

 

1) Suhu / Temperatur Udara 

Tabel 4.5.  

Suhu/ Temperatur Udara (0 C) Pada Penelitian infertilisasi nyamuk Aedes aegypti 

Menggunakan Ekstrak Enzim Bromelin buah nanas (Ananas comosus) 

Tahun 2019 

 

 

Tahapan 

Konsentrasi Ekstrak Enzim Bromelin buah nanas  

(Ananas comosus) 

0% 1% 2% 4% 6% 8% 10% 

Tahap 1 28,1 28,1 28,1 28,0 28,0 28,0 27,9 

Tahap 2 27,9 28,2 28,2 28,6 29,1 29,2 27,9 

Tahap 3 29,3 28,0 27,9 28,0 29,9 28,8 29,1 

 

Suhu udara pada saat penelitian 27,90 C – 29,90 C. Pada tahap satu dan  dua 

saat pelaksanaan penelitian masih turun hujan walaupun tidak setiap hari. 

Pertengahan tahap dua hujan sudah mulai berkurang sampai selesai tahap tiga. 

Suhu relatif stabil. Tahap dua dan tiga terkadang muncul asap yang juga dapat 

masuk ke dalam ruangan penelitian, kondisi ini juga mengganggu hidup nyamuk. 

Jika dilihat dari lama hidup, tahap dua dan tiga relatif lebih singkat. 

 

2) Kelembaban Udara 

Tabel 4.6.  

Kelembaban Udara (%)Pada Penelitian infertilisasi nyamuk Aedes aegypti 

Menggunakan Ekstrak  Enzim Bromelin buah nanas (Ananas comosus) tahun 

2019 

 

 

Tahapan 

Konsentrasi Ekstrak Enzim Bromelin buah nanas  

(Ananas comosus) 

0% 1% 2% 4% 6% 8% 10% 

Tahap 1 86 84 84 83 80 80 80 

Tahap 2 79 74 74 72 77 75 80 

Tahap 3 80 74 75 75 72 69 75 

 

  Kelembaban udara pada tahap satu berkisar antara 80% - 86%. Kondisi 

ini terjadi saat masih ada turun hujan sewaktu-waktu. Sedangkan tahap dua dan 

tiga hampir tidak ada lagi turun hujan sehingga kelembaban udara rata-rata di 

bawah 80%.  
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3) Suhu / Temperatur Air 

Tabel 4.7.  

Suhu / Temperatur Air (0 C) Pada Penelitian infertilisasi nyamuk Aedes aegypti 

Menggunakan Ekstrak  Enzim Bromelin buah nanas (Ananas comosus) tahun 

2019 

 

 

Tahapan 

Konsentrasi Ekstrak Enzim Bromelin buah nanas  

(Ananas comosus) 

0% 1% 2% 4% 6% 8% 10% 

Tahap 1 27,3 27,6 27,6 27,3 27,4 27,5 27,6 

Tahap 2 30,2 28,0 30,2 28,0 30,2 28,0 28,2 

Tahap 3 27,2 28,2 27,2 28,2 27,7 27,2 28,2 

 

 Seperti halnya pada percobaan dengan larutan yang lain, pada larutan enzim 

bromelin, suhu air pada tahap satu dapat diamati pada semua konsentrasi, 

sedangkan tahap dua dan tiga dapat diamati relative homogen.  

4) PH Air 

Tabel 4.8.  

PH Air Pada Penelitian infertilisasi nyamuk Aedes aegypti Menggunakan  

Ekstrak Enzim Bromelin buah nanas (Ananas comosus) tahun 2019 

 

 

Tahapan 

Konsentrasi Ekstrak Enzim Bromelin buah nanas  

(Ananas comosus) 

0% 1% 2% 4% 6% 8% 10% 

Tahap 1 5,7 5,1 5,3 5,5 5,7 5,6 5,6 

Tahap 2 5,5 6,1 5,5 6,1 5,5 6,1 5,8 

Tahap 3 6,9 6,1 6,9 6,1 6,5 6,9 6,1 

 

 

c. Larutan Gula 

 

1) Suhu / Temperatur Udara 

Tabel 4.9.  

Suhu/ Temperatur Udara (0 C) Pada Penelitian infertilisasi nyamuk Aedes aegypti 

Menggunakan Larutan Gula tahun 2019 

 

 

Tahapan 

Konsentrasi Larutan Gula 

0% 1% 2% 4% 6% 8% 10% 

Tahap 1 28,1 27,3 28,1 28,1 27,4 28,1 28,1 

Tahap 2 27,9 28,0 28,4 28,4 29,2 29,3 29,3 

Tahap 3 29,3 29,4 29,4 29,5 27,3 29,4 28,0 

 

 Suhu udara pada saat penelitian 27,30 C – 29,50 C, dan suhu tertinggi ada 

pada tahap ke tiga yaitu 29,50 C . Pada tahap satu dan  dua saat pelaksanaan 

penelitian masih turun hujan walaupun tidak setiap hari. Pertengahan tahap dua 

hujan sudah mulai berkurang sampai selesai tahap tiga. Suhu relatif stabil. Tahap 
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dua dan tiga terkadang muncul asap yang juga dapat masuk ke dalam ruangan 

penelitian, kondisi ini juga mengganggu hidup nyamuk. Jika dilihat dari lama 

hidup, tahap dua dan tiga relatif lebih singkat.  

 

2) Kelembaban Udara 

Tabel 4.10.  

Kelembaban Udara (%) Pada Penelitian infertilisasi nyamuk Aedes aegypti 

Menggunakan Larutan Gula tahun 2019 

 

 

Tahapan 

Konsentrasi Larutan Gula 

0% 1% 2% 4% 6% 8% 10% 

Tahap 1 86 79 79 79 79 79 79 

Tahap 2 79 78 77 78 74 73 73 

Tahap 3 80 75 73 73 70 69 69 

 

  Pada percobaan tahap satu dimulai serentak untuk semua jenis dn 

konsentrasi larutan, sehingga kelembaban untuk ketiga larutan relatif sama, 

kelembaban tertinggi adalah di tahap satu (86%).  

3) Suhu / Temperatur Air 

Tabel 4.11 

Suhu/ Temperatur Air (0 C) Pada Penelitian infertilisasi nyamuk Aedes aegypti 

Menggunakan Larutan Gula tahun 2019 

 

 

Tahapan 

Konsentrasi Larutan Gula 

0% 1% 2% 4% 6% 8% 10% 

Tahap 1 27,3 27,4 27,5 27,5 27,4 27,5 27,5 

Tahap 2 27,8 28,2 28,2 28,7 27,8 28,2 28,2 

Tahap 3 28,0 28,6 27,8 27,8 27,5 28,1 28,0 

 

  Larutan gula selama penelitian yaitu di tiga tahapan paling lama hidup 

nyamuknya, sehingga data suhu air untuk bertelur lebih lengkap dibanding dua 

macam larutan lainnya.  Suhu air pada tempat bertelurnya antara 27,30 C - 28,70 

C. Larva pada kondisi laboratorium bisa bertahan pada suhu 25oC dengan 

makanan yang sesuai, dan dalam waktu 5-10 hari akan berubah menjadi 

kepompong atau pupa. Akan memakan waktu dua hari lagi untuk menjadi 

dewasa. Perkembangan larva akan terhenti pada suhu ≤ 11oC (World Health 

Organization Regional Office for South-East Asia, 2011). 
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4) PH Air 

Tabel 4.12.  

PH Air Pada Penelitian infertilisasi nyamuk Aedes aegypti 

Menggunakan Larutan Gula tahun 2019 

 

 

Tahapan 

Konsentrasi Larutan Gula 

0% 1% 2% 4% 6% 8% 10% 

Tahap 1 5,7 5,7 6 5,4 5,7 5,6 5,6 

Tahap 2 6,1 6,2 6,2 5,2 6,1 6,2 6,2 

Tahap 3 5,9 5,9 6,1 6,1 6,8 6,7 6,8 

 

  PH air pada tempat bertelur yang menggunakan sumber air sumur 

berkisar antara 5,7 -6.8.  Dengan PH air berkisar antara 4-8  dalam kontainer 

masih normal untuk perkembangan nyamuk dari bertelur sampai menjadi pupa. 

Dan jentik Aedes aegypti dapat hidup di wadah yang mengandung air dengan pH 

5.8 – 8.6 (Hoedoyo, 1993). 

 

2. Jumlah Telur Nyamuk Aedes aegypti 

 

a. Larutan buah nanas (Ananas comosus) 

 

Tabel 4.13.  

Jumlah Telur Pada Penelitian infertilisasi nyamuk Aedes aegypti 

Menggunakan larutan buah nanas (Ananas comosus) tahun 2019 

 

 

Tahapan 

Konsentrasi Larutan buah nanas (Ananas comosus) 

0% 1% 2% 4% 6% 8% 10% 

Tahap 1 994 702 514 643 475 706 636 

Tahap 2 - - - - - - - 

Tahap 3 - - - - - - - 

 

 Pada percobaan tahap satu laruran buah nanas menunjukan kemampuan 

bertelur dari nyamuk Aedes, sp (Aedes aegypty) yang tinggi, nyamuk bertelur 

sepanjang hidupnya atau berkali-kali. Tahap dua dan tiga nyamuk pradewasa mati 

sebelum sempat bertelur. Nyamuk pra dewasa pada tahap dua dan tiga  hidup 

berkisar 3 – 9 hari saja, walaupun nyamuknya aktif dan bisa beradaptasi, bahkan 

terlihat masih mengkonsummsi larutan nenas. Tahap satu Rata-rata 668 butir per 

konsentrasi dengan sepuluh pasang nyamuk atau sekitar 53 butir per nyamuk  betina 

dalam masa kehidupannya. Dalam masa hidupnya nyamuk tersebut bertelur lebih 

dari satu kali yaitu 2 kali – 6 kali bertelur. 
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b. Ekstrak Enzim Bromelin buah nanas (Ananas comosus) 

 

Tabel 4.14.  

Jumlah Telur Pada Penelitian infertilisasi nyamuk Aedes aegypti 

Menggunakan Ekstrak  Enzim Bromelin buah nanas (Ananas comosus)  

tahun 2019 

 

 

Tahapan 

Konsentrasi Ekstrak Enzim Bromelin buah nanas  

(Ananas comosus) 

0% 1% 2% 4% 6% 8% 10% 

Tahap 1 994 1003 1198 1652 2001 1602 1351 

Tahap 2 - - - - - 27 - 

Tahap 3 - - - - - - - 

 

 Demikian juga pada percobaan mengggunakan larutan ekstrak enzim 

bromelin, hanya pada tahap satu yang sampai menghasilkan telur dengan rata-rata 

110 butir tiap pasang per konsentrasi larutan dengan rata-rata lebih dari satu kali 

bertelur. Rata-rata lama hidupnya untuk tahap dua dan tiga adalah 3-16 hari. 

c. Larutan Gula 

 

Tabel 4.15.  

Jumlah Telur Pada Penelitian infertilisasi nyamuk Aedes aegypti 

Menggunakan Larutan Gula tahun 2019 

 

 

Tahapan 

Konsentrasi Larutan Gula 

0% 1% 2% 4% 6% 8% 10% 

Tahap 1 994 1031 1235 1038 1203 552 1017 

Tahap 2 - - - - 358 340 163 

Tahap 3 - 74 374 29 124 149 20 

 

 Secara umum nyamuk bisa bertahan lebih lama dalam larutan gula, walaupun 

pada kondisi yang tidak menguntungkan serta dapat menghasilkan telur 44 per 

pasang per konsentrasi. Pada percobaan menggunakan larutan gula pengamatannya 

dapat dilakukan sampai tahap ke tiga, walaupun dibanding tahap satu jumlah telurnya 

lebih sedikit.  
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3. Telur Nyamuk Aedes aegypti yang Menetas (dalam %) 

 

a. Larutan buah nanas (Ananas comosus) 

 

Tabel 4.16.  

Prosentasi Telur yang Menetas Pada Penelitian infertilisasi nyamuk Aedes 

aegypti Menggunakan larutan buah nanas (Ananas comosus) tahun 2019 

 

 

Tahapan 

Konsentrasi Larutan buah nanas (Ananas comosus) 

0% 1% 2% 4% 6% 8% 10% 

Tahap 1  x100 

=18,9% 

 x100 

=11,4% 

 x100 

=26,5% 

 x100 

=9,3% 

 x100 

=8,4% 

 x100 

=6,2% 

 x100 

=19,7% 

Tahap 2 - 

 

- - - - - - 

Tahap 3 - 

 

- - - - - - 

 

 Telur Aedes aegypti yang menetas pada percobaan menggunakan larutan buah 

nanas (Ananas comosus) berkisar antara 6,2% - 19,7%, artinya rata-rata telur yang 

menetas dari semua telur yang dihasilkan 13,2%.  Berikut gambar telur yang sdh 

menetas dan yang tidak dapat menetas : 

   

Gambar 4.1. Telur Aedes aegypti Yang Sudah Menetas dan Yang Tidak  

b. Ekstrak Enzim Bromelin buah nanas (Ananas comosus) 

 

 
Gambar 4.2. Telur Aedes aegypti Yang Gagal Menetas Pada larutan Bromelin 
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Tabel 4.17.  

Prosentasi Telur yang Menetas Pada Penelitian infertilisasi nyamuk Aedes 

aegypti Menggunakan Ekstrak Enzim Bromelin buah nanas (Ananas comosus)  

Tahun 2019 

 

Tahapan 

Konsentrasi Ekstrak Enzim Bromelin buah nanas  

(Ananas comosus) 

0% 1% 2% 4% 6% 8% 10% 

Tahap 1  x100 

=18,9% 

 x100 

=11,9% 

 x100 

=11,4% 

 x100 

=3,6% 

 x100 

=1,6% 

 x100 

=7,7% 

 x100 

=3,4% 

Tahap 2 - 

 

- - - - 
 x100 

=25,9% 

- 

Tahap 3 - 

 

- - - - - - 

 

 Telur Aedes aegypti yang menetas pada percobaan menggunakan enzim 

bromelin buah nanas (Ananas comosus) berkisar antara 1,6% - 18,9%, artinya telur 

yang menetas dari semua telur yang dihasilkan  secara keseluruhan hanya 5,9%. 

c. Larutan Gula 

 

Tabel 4.18.  

Prosentasi Telur yang Menetas Pada Penelitian infertilisasi nyamuk Aedes 

aegypti Menggunakan Larutan Gula tahun 2019 

 

Tahapan 

Konsentrasi Larutan Gula 

0% 1% 2% 4% 6% 8% 10% 

Tahap 1  x100 

=18,9% 

 x100 

=6,1% 

 x100 

=2,9% 

 x100 

=2,0% 

 x100 

=3,2% 

 x100 

=5,3% 

 x100 

=2,6% 

Tahap 2 - 
 

- - - 
 x100 

=16,2% 

 x100 

=8,2% 

 x100 

=19,0% 

Tahap 3 - 

 

0 0 0 0 0 0 

 Telur Aedes aegypti yang menetas pada percobaan menggunakan larutan gula 

berkisar antara 2,0% - 19,0%, artinya telur yang menetas dari semua telur yang 

dihasilkan  secara keseluruhan hanya 5,6%. Berikut gambar telur yang gagal menetas 

menetas : 

 

 Gambar 4.3. Telur Aedes aegypti Yang Gagal Menetas Pada larutan Gula 
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4. Lama Hidup Nyamuk Aedes aegypti dari Pra dewasa 

d. Larutan buah nanas (Ananas comosus) 

 

Tabel 4.19.  

Lama Hidup Nyamuk Aedes aegypti Pada Penelitian infertilisasi nyamuk Aedes 

aegypti Menggunakan larutan buah nanas (Ananas comosus) tahun 2019 

 

 

Tahapan 

Konsentrasi Larutan buah nanas (Ananas comosus) 

0% 1% 2% 4% 6% 8% 10% 

Tahap 1 13 hari 9 hari 9 hari 13 hari 11 hari 13 hari 13 hari 

Tahap 2 6 hari 8 hari 9 hari 6 hari 7 hari 7 hari 6 hari 

Tahap 3 3 hari 7 hari 3 hari 7 hari 6 hari 7 hari 5 hari 

 

 Tabel 4.19 menunjukkan Lama hidup nyamuk yang menkonsumsi larutan 

buah nanas (Ananas comosus) 3-13 hari. Tahap satu memiliki waktu yang terlama 

yang  berada pada musim hujan, sedangkan tahap dua dan dua paling lama hanya 8 

hari. 

e. Ekstrak Enzim Bromelin buah nanas (Ananas comosus) 

 

Tabel 4.20.  

Lama Hidup Nyamuk Aedes aegypti Pada Penelitian infertilisasi nyamuk Aedes 

aegypti Menggunakan Ekstrak Enzim Bromelin buah nanas (Ananas comosus) 

 Tahun 2019 

 

 

Tahapan 

Konsentrasi Ekstrak Enzim Bromelin buah nanas  

(Ananas comosus) 

0% 1% 2% 4% 6% 8% 10% 

Tahap 1 13 hari 19 hari 20 hari 24 hari 45 hari 45 hari 38 hari 

Tahap 2 6 hari 9 hari 8 hari 5 hari 7 hari 13 hari 3 hari 

Tahap 3 3 hari 7 hari 7 hari 4 hari 3 hari 16 hari 14 hari 

 

 Tabel 4.20 menunjukkan Lama hidup nyamuk yang menkonsumsi larutan 

Ekstrak Enzim Bromelin buah nanas (Ananas comosus) 3-45 hari. Tahap satu 

memiliki waktu yang terlama yang  berada pada musim hujan yaitu 45 hari, 

sedangkan tahap dua dan tiga paling lama hanya 16 hari. 

 

f. Larutan Gula 

 

Tabel 4.21 menunjukkan Lama hidup nyamuk yang menkonsumsi larutan gula 

3-42 hari. Tahap satu memiliki waktu yang terlama yang  berada pada musim 

hujan yaitu 45 hari, sedangkan tahap dua dan tiga paling lama hanya 24 hari. 
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Tabel 4.21.  

Lama Hidup Nyamuk Aedes aegypti Pada Penelitian infertilisasi nyamuk Aedes 

aegypti Menggunakan Larutan Gula tahun 2019 

 

 

Tahapan 

Konsentrasi Larutan Gula 

0% 1% 2% 4% 6% 8% 10% 

Tahap 1 13 hari 34 hari 34 hari 33 hari 42 hari 45 hari 47 hari 

Tahap 2 6 hari 7 hari 10 hari 14 hari 14 hari 15 hari 15 hari 

Tahap 3 3 hari 11 hari 12 hari 11 hari 15 hari 23 hari 24 hari 

 

  

5. Perbedaan Jumlah telur Aedes aegypti di Berbagai Jenis Larutan dan 

Konsentrasi 

 

  Jumlah telur yang diproduksi oleh nyamuk Aedes aegypti bervariasi pada 

setiap jenis larutan baik larutan buah nanas (Ananas comosus), Ekstrak Enzim 

Bromelin buah nanas (Ananas comosus), dan larutan gula (C12H22O11). Konsentrasi 

dari masing masing larutan adalah 0%, 1%, 2%, 4%, 6%, 8% dan 10%.   

 
Gambar 4.4 

Rata-rata Jumlah telur Aedes aegypti Pada Berbagai Jenis dan  Konsentrasi Larutan 
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  Gambar  4.4 yang merupakan diagram plot di atas menunjukan garisnya 

terdapat ketidaksejajaran sehingga dicurigai adanya efek interaksi antar perlakuan, hal 

ini juga terlihat pada tiap perlakuan tersebut bahwa jumlah telur nyamuk Aedes 

aegypti berbeda baik pada jenis larutan maupun konsentrasi larutan.   

Dalam penelitian ini terdapat dua perlakuan untuk variabel indevendennya 

yaitu Jenis larutan dan Konsentrasi larutan maka dilakukan analisis dengan  

menggunakan uji Anova Two way. Karena salah satu persyaratan dari uji tersebut 

adalah homogenitas data seperti tabel 4.22   dengan dependen variabelnya adalah 

jumlah telur dan Design: Intercept + Jenis_larutan + Konsentrasi_larutan + 

Jenis_larutan * Konsentrasi_larutan    

     Tabel. 4.22 

 

 

 

 

Tabel 4.22 yaitu tabel Levene’s Test menunjukkan nilai (Signifikansi) Sig. 

0,015 dimana < 0,05 sehingga bisa dikatakan varian antar group tidak berbeda atau 

tidak homogen. Sehingga dilanjutkan ke uji non parametrik yang sesuai. Dari hasil uji 

Friedman seperti  yang ditunjukkan bahwa ketiga perlakuan jenis larutan dalam 

kemampuan nyamuk Aedes aegypti adalah berbeda, dan yang  berbeda adalah antara 

larutan nanas (Ananas comosus) dan ekstrak Enzim Bromelin buah nanas (Ananas 

comosus). Kondisi ini ditunjukkan pada uji Friedman dimana uji bivariat antara 

bromelin dengan nanas menunjukkan perbedaan dengan P value sebesar 0,018, antara 

larutan gula dengan larrutan nanas juga menunjukan perbedaan dengan P value 0,002, 

hanya larutan gula – bromelin tidak ada perbedaan P value 0,650. Walaupun uji 

Friedman menunjukan adanya perbedaan, tetapi karena larutan bromelin dan larutan 

gula hampir sam dalam hal jumlah telur yang diproduksi oleh nyamuk Aedes aegypti 

tersebut.  

Untuk Percobaan pada konsentrasi larutan pada Uji Friedman menunjukkan 

Perbedaan antar konsentrasi ekstrak bromelin  dan larutan nanas secara statistik tidak 

ada perbedaan dengan nilai signifikansinya sebesar 0,088 > 0,55. Hanya pada larutan 

nanas terdapat perbedaan antar konsentrasi, tetapi berbeda hanya terhadap konsentrasi 

0% atau kontrol saja.  

 

Levene's Test of Equality of Error Variances 

  Dependent Variable: Jumlah telur  Aedes aegypti 

F df1 df2 Sig. 

2.216 20 42 .015 
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6. Perbedaan Persentasi telur Aedes aegypti Yang Menetas di Berbagai Jenis Larutan dan 

Konsentrasi 

 

Dalam penelitian ini terdapat dua perlakuan untuk variabel indevendennya 

yaitu Jenis larutan dan Konsentrasi larutan maka dilakukan analisis dengan  

menggunakan uji Anova Two way. Karena salah satu persyaratan dari uji tersebut 

adalah homogenitas data seperti tabel 4.23   dengan dependen variabelnya adalah 

persentasi telur Aedes, sp yang menetas  dan design: Intercept + Jenis_larutan + 

Konsentrasi_larutan + Jenis_larutan * Konsentrasi_larutan. 

         Tabel. 4.23 

Levene's Test of Equality of Error Variances 

  Dependent Variable: Jumlah telur Aedes aegypti 

F df1 df2 Sig. 

6.044 20 42 .000 

 

Tabel 4.23 yaitu tabel Levene’s Test menunjukkan nilai (Signifikansi) Sig. 0,00 

dimana < 0,05 sehingga bisa dikatakan varian antar group tidak berbeda atau tidak 

homogen. Sehingga dilanjutkan ke uji non parametrik yang sesuai.  

Gambar  4.5 yang merupakan diagram plot di atas menunjukan garisnya juga 

terdapat ketidaksejajaran sehingga dicurigai adanya efek interaksi antar perlakuan, 

hal ini juga terlihat pada tiap perlakuan tersebut bahwa prosentasi telur nyamuk 

Aedes aegypti yang menetas berbeda baik pada jenis larutan maupun konsentrasi 

larutan.  

Rata-rata prosentasi telur Aedes aegypti yang menetas pada setiap larutan 

adalah;  pada larutan nanas (Ananas comosus) 13,19%, pada larutan ekstrak Enzim 

Bromelin buah nanas (Ananas comosus) 5,9%m dan pada larutan gula sebesar 5,6%. 

Hasil uji statistic Friedman seperti  menunjukan Pvalue untuk ketiga konsentrasi 

adalah 0,889 artinya bahwa ketiga Rata-rata prosentasi telur nyamuk Aedes,sp yang 

menetas pada larutan buah nanas (Ananas comosus),  ekstrak Enzim Bromelin buah 

nanas (Ananas comosus) maupun larutan gula secara statistic tidak berbeda.  Kondisi 

ini ditunjukkan pada uji bivariatnya bahwa  prosentasi  telur menetas pada larutan 

bromelin dan larutan nanas dengan P value 1,000, Prosentase telur menetas pada 

larutan bromelin dengan larutan nanas tidak berbeda dengan P value 0,757, dan 

Prosentasi telur menetas pada larutan bromelin dengan larutan bromelin pun tidak 

berbeda juga dengan P value 1,000. 
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Gambar 4.5.  

Rata-rata Prosentasi telur Aedes aegypti Yang Menetas Pada Berbagai Jenis 

dan  Konsentrasi Larutan 

 

  Antar konsentrasi pada uji friedman menunjukkan tidak ada perbedaan antar 

konsentrasi ekstrak bromelin,   larutan nanas, dan larutan gula secara statistik tidak 

ada perbedaan dengan nilai signifikansinya sebesar 0,853 > 0,50, demikian juga 

dengan control. 

 

7. Perbedaan Lama Hidup Aedes aegypti Yang Menetas di berbagai jenis larutan dan 

Konsentrasi 

 

Dalam penelitian ini terdapat dua perlakuan untuk variabel indevendennya 

yaitu Jenis larutan dan Konsentrasi larutan maka dilakukan analisis dengan  

menggunakan uji Anova Two way. Karena salah satu persyaratan dari uji tersebut 

adalah homogenitas data seperti tabel 4.24   dengan dependen variabelnya adalah 

lama hidup nyamuk Aedes, sp dan design: Intercept + Jenis_larutan + 

Konsentrasi_larutan + Jenis_larutan * Konsentrasi_larutan. 
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Gambar 4.6 

Rata-rata Lama Hidup Aedes aegypti yang Menetas Pada Berbagai Jenis  

dan  Konsentrasi Larutan 

 

Gambar  4.6 yang merupakan diagram plot di atas menunjukan garisnya juga 

terdapat ketidaksejajaran sehingga dicurigai adanya efek interaksi antar perlakuan, 

hal ini juga terlihat pada tiap perlakuan tersebut bahwa umur nyamuk Aedes aegypti 

yang menetas berbeda baik pada jenis larutan maupun konsentrasi larutan. 

Tabel 4.24 

Levene's Test of Equality of Error Variances 

  Dependent Variable: Jumlah telur  Aedes aegypti 
 

F df1 df2 Sig. 

3.616 20 42 .000 
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Rata-rata lama hidup nyamuk Aedes aegypti pada setiap larutan adalah;  pada 

larutan nanas (Ananas comosus) 8,1 hari, pada larutan ekstrak Enzim Bromelin buah 

nanas (Ananas comosus) 14,8 hari dan pada larutan gula sebesar 20,52 hari. Untuk 

kontrol  memiliki lama hidup 13 hari. yang dapat dilihat pada tabel 4.25. Hasil uji 

statistik Friedman menunjukkan bahwa ketiga Rata-rata lama hidup nyamuk Aedes 

aegypti pada larutan nanas (Ananas comosus),  ekstrak Enzim Bromelin buah nanas 

(Ananas comosus) maupun larutan gula secara statistik berbeda, kondisi ini 

ditunjukkan pada uji Friedman dengan P value sebesar 0,00. Semua perlakuan dan 

kontrol menunjukan masing-masing perbedaan; jumlah lama hidup nyamuk pada 

larutan bromelin - jumlah lama hidup nyamuk pada larutan nanas dengan P value 

0,013, jumlah lama hidup nyamuk pada larutan gula - jumlah lama hidup nyamuk 

pada larutan nanas dengan P value 0,000, jumlah lama hidup nyamuk pada larutan 

gula - jumlah lama hidup nyamuk pada larutan bromelin dengan P value 0,001.  

Tabel 4.25.  

Lama Hidup Nyamuk Aedes aegypti di setiap Jenis larutan 

 N Sum Mean 

lama hidup nyamuk pada 

larutan nanas 
21 171.00 8.1429 

lama hidup nyamuk pada 

larutan bromelin 
21 311.00 14.8095 

lama hidup nyamuk pada 

larutan gula 
21 431.00 20.5238 

Valid N (listwise) 21   

 

 Antar konsentrasi pada setiap jenis  larutan baik larutan nanas, larutan ekstrak 

enzim bromelin, larutan gula dan kontrolnya menunjukkan tidak ada perbedaan lama 

hidup secara statistik dengan nilai signifikansinya sebesar 0,860 > 0,50.  

                         

4.2. PEMBAHASAN 

1. Lingkungan 

Parameter lingkungan yang diamati pada penelitian ini adalah temperature 

atau suhu udara dan air, kelembaban udara, pencahayaan, PH air. Kemampuan 

bertelur atau bereproduksi nyamuk Aedes, sp dalam hal ini Aedes aegypty betina dapat 

bertelur 50-159 butir selama hidupnya (Alfiah et al., 2014), Menurut Mello, et al 

(2014) rata-rata nyamuk Ae. aegypti mampu bertelur 130 sampai 200 telur dalam satu 

siklus gonotropiknya. Nyamuk Ae. aegypti mampu bertelur beberapa kali selama 
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hidupnya  Aedes aegypti betina menghisap darah orang yang mengandung virus DBD 

maka akan menjadi vektor permanen yang siap menjadi vektor DBD (Paper et al., 

2014). Kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembaban berperan dalam siklus 

perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti dari stadium telur-larva-pupa yang ada 

dalam air sampai stadium sudah menjadi nyamuk.  Larva pada kondisi laboratorium 

bisa bertahan pada suhu 25oC dengan makanan yang sesuai, dan dalam waktu 5-10 

hari akan berubah menjadi kepompong atau pupa. Akan memakan waktu dua hari lagi 

untuk menjadi dewasa. Perkembangan larva akan terhenti pada suhu ≤ 11oC (World 

Health Organization Regional Office for South-East Asia, 2011). 

Perkembangan secara optimal untuk makhluk air seperti jentik nyamuk  pada 

suhu 25oC sampai 27oC (Kasetyaningsih & Sundari, 2006). Pada musim hujan 

indikator suhu air variabel laten kondisi lingkungan lebih mendukung dibanding 

dengan musim kemarau,  kondisi tersebut juga ada kaitannya dengan suhu udara,  

terutama pada kontainer di luar rumah. Dengan PH air berkisar antara 5,2-6,8  dalam 

kontainer masih normal untuk perkembangan nyamuk dari bertelur sampai menjadi 

pupa. Jentik Aedes aegypti dapat hidup di wadah yang mengandung air dengan pH 5.8 

– 8.6 (Hoedoyo, 1993). Range PH yang besar ini membuat jentik nyamuk bisa 

berkembangbiak dan  bisa berada di beberapa jenis air, dan dari hasil penelitian 

Gopalakrishnan, 2013 (Gopalakrishnan et al., 2013). Air yang digunakan dalam 

penelitian ini berasal dari sumur gali yang biasa digunakan untuk keperluan sehari-

hari. PH air yang digunakan untuk peletakan dan penetasan telur adalah antara 5,4 -

6,8, range PH ini masih dalam kondisi normal dalam perrkembangbiakan jentik. 

Pada tahap pertama percobaan pada semua jenis larutan kelembaban berkisar 

antara 79% - 86% dan tahap berikutnya yaitu tahap dua dan tiga terjadi penurunan 

sampai terandah 69%. Kondisi ini masih masuk dalam range optimum untuk 

kelembaban udara, dimana menurut  Christophers, 1960 bahwa tingkat kelembaban 

optimum yang memungkinkan untuk nyamuk tetap hidup adalah berkisar 60%-80%. 

Nyamuk sensitif terhadap kelembaban, sementara pada suhu 250C dan kelembaban 

80% vector berpotensi untuk oviposisi (Baskoro, Satoto and Diptyanusa, 2017); 

(Putri, Rohiman and Puspitasari, 2019)  

 

2. Jumlah Telur nyamuk Aedes aegypti  

Penggunaan bahan nabati dalam upaya pengendalian vector sudah banyak 

digunakan, terutama pengendalian terhadap larva atau jentiknya. Bahan nabati yang 
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digunakan dalam penelitian ini berupa larutan yang terbuat dari buah nanas  (Ananas 

comosus),  ekstrak Enzim Bromelin buah nanas (Ananas comosus) maupun larutan 

gula memproduksi telur berbeda-beda, Buah nanas yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah buah yang dipetik dari tanaman nanas (Ananas comosus) yang rata-rata 

berumur satu tahun yang banyak dijual dan ditemukan di daerah Banjarbaru, 

Martapura dan Banjarmasin, dan berasal dari Basarang Kalimantan Tengah.  

Jumlah telur yang dihasilkan bervariasi dari nyamuk yang diberikan ketiga 

larutan tersebut. Rata-rata jumlah telur yang dihasilkan tiap konsentrasi larutan dan 

tiap pasang nyamuk Aedes aegypti yang paling banyak adalah pada penggunaan 

larutan ekstrak Bromelin dan yang terkecil adalah yang menggunakan larutann gula. 

Secara statistik memang terdapat perbedaan dengan P value sebesar 0,005, dengan 

ditunjukan yang berbeda adalah antara ekstrak Enzim Bromelin (Ananas comosus) 

dengan larutan buah nanas (Ananas comosus), kemudian antara buah nanas (Ananas 

comosus) dengan larutan gula, sedangkan antara ekstrak Enzim Bromelin buah nanas 

(Ananas comosus) dengan larutan gula tidak berbeda. Dengan demikian dalam 

menghasilkan telur larutan buah nanas dikatakan paling efektif. 

Secara umum kemampuan bertelur atau bereproduksi nyamuk Aedes, sp dalam 

hal ini Aedes aegypty betina dapat bertelur 50-159 butir selama hidupnya (Alfiah et 

al., 2014). Sementara dari hasil penelitian jumlah telur yang dihasilkan pada larutan 

buah nanas (Ananas comosus) adalah 53 butir setiap konsentrasi larutan per pasang 

nyamuk Aedes aegypty dalam masa hidup 3 hari - 13 hari, sedangkan  ekstrak Enzim 

Bromelin buah nanas (Ananas comosus) 110 butir dengan masa hidup 3 hari -45 hari, 

dan larutan gula 43 butir dengan masa hidup 3 hari – 47 hari. Perlakuan terhadap 

konsentrasi larutan untuk ke tiga jenis larutan tersebut yaitu 0%, 1%, 2%, 4%, 6%, 

8%, dan 10%. Untuk larutan buah nanas (Ananas comosus) dan ekstrak Enzim 

Bromelin buah nanas (Ananas comosus) tidak terdapat perbedaan antar konsentrasi, 

walaupun secara visual pada gambar 4.4 bahwa pada konsentrasi konsentrasi bromelin 

6% dan 8% menunjukkan titik yang paling tinggi diantar konsentrasi larutan dalam 

hal jumlah telur yang dihasilkan. Sedangkan larutan gula antar konsentrasi terdapat 

perbedaan, tetapi hanya berbeda terhadap 0% saja. Kemampuan bertelur juga sangat 

dipengaruhi oleh kondisi lingkungan baik suhu udaraa maupun kelembaban udara. 

Tahap pertama kondisi cuaca ditandai beberapa kali turun hujan walaupun hanya 

sesekali tapi sangat berpengaruh pada suhu dalam ruangan penelitian. Pada tahap 

pertama percobaan pada semua jenis larutan suhu udara sekitar 280C dan kelembaban 
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udara ruangan berkisar antara di atas 80% ternyata kemampuan nyamuk untuk 

bertelur tinggi, disbanding tahap dua dan tiga yang suhunya lebih tingg dan 

kelembaban lebih rendah.  

 

3. Prosentasi Telur Menetas Lama Hidup nyamuk Aedes aegypty 

Tidak semua telur yang dihasilkan oleh nyamuk Aedes aegypty dalam 

penelitian ini dapat menetas, ada beberapa telur nyamuk yang ada tidak bisa menetas 

walaupun sudah dikontakkan dengan air dengan penyediaan wadah penetasan. 

Kemampuan menetas telur ternyata juga sangat tergantung dari jenis larutan yang 

dikonsumsi oleh nyamuk. Walaupuun secara statistik ketiga larutan tersebut tidak 

menunjukan adanya perbedaan dama prosentasi penetasan telur tetapi dengan angka 

absolut dapat dilihat pada penggunaan larutan buah nanas (Ananas comosus) 

kemampuan telur untuk menetas berkisar 13,19%, sedangkan kemampuan dari 

ekstrak Enzim Bromelin buah nanas (Ananas comosus) adalah hanya 5,9% demikian 

juga larutan gula hanya  berkisar 5,6% saja. Untuk perlakuan kontrol memilik 

kemampuan 18,9% paling tinggi dari semua jenis larutan dalam penelitian ini. 

Kemampuan menetasnya telur juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan seperti suhu 

udara, suhu air, dan PH air.  

Kemampuan telur menetas pada penelitian ini termasuk rendah, karena kalau 

kita lihat dari pendapat Fanesia, C.L, et al, 2009 pada prosentase penetasan di atas 

90% terjadi pada kisaran suhu antara 22-28o C. Presentase penetasan telur semakin 

menurun ketika berada pada suhu 16oC dan 31oC yaitu 80%. Pada suhu 35oC 

penetasan telur menjadi 50%, dan pada suhu 36oC telur Ae. aegypti tidak dapat 

menetas. Penurunan presentase penetasan telur karena terjadi tekanan secara fisiologis 

yang lebih besar selama proses embriogenesis (Fanesia, C.L, et al, 2009). 

Walaupun penggunaan larutan buah nanas (Ananas comosus) terbukti efektif 

dalam menekan kemampuan bertelur tetapi, telur yang ditetaskan masih lebih tinggi 

prosentasiya dibandingkan dengan ekstrak Enzim Bromelin buah nanas (Ananas 

comosus) dan larutan gula.  Jika dilihat dari berbagai variasi konsentrasi daalam 

penetasan telur nyamuk Ae. Aegypti ini semua konsentrasi di ketiga jenis larutan tidak 

berbeda. Dari hasil pengamatan selama penelitian nyamuk sebagian besar lebih 

banyak hinggap dan mengisap larutan baik larutan nanas, larutan ekstrak bromelin, 

dan larutan gula pada konsentrasi 6% dan  8% seperti terlihat di gambar 4,4 sampai 

4.6.  
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4. Lama Hidup Nyamuk Aedes aegypti  

Rata-rata lama hidup nyamuk Aedes aegypti pada setiap larutan adalah secara 

absolut adalah berbeda;  pada larutan nanas (Ananas comosus) 8,1 hari, pada larutan 

ekstrak Enzim Bromelin buah nanas (Ananas comosus) 14,8 hari dan pada larutan 

gula sebesar 20,52 hari, dan secara statistikpun menunjukkan perbedaan tersebut. 

seperti  yang ditunjukkan pada paada uji Friedman (P value 0,000)  bahwa ketiga 

Rata-rata lama hidup nyamuk Aedes aegypti yang menetas pada larutan nanas 

(Ananas comosus),  ekstrak Enzim Bromelin buah nanas (Ananas comosus) maupun 

larutan gula secara statistik berbeda. Jika berdasarkan konsentrasi larutan pada ke tiga 

jenis larutan tersebut menunjukkan hasil yang tidak signifikan (P value 0,860) yang 

artinya berapapun konsentrasi larutan lama hidup nyamuk tersebut dalam 

menghasilkan telur tidak berbeda.  

Pada larutan buah nanas (Ananas comosus) dan ekstrak Enzim Bromelin buah 

nanas (Ananas comosus) sama-sama mengandung enzim bromelin, dimana enzim 

Bromelin adalah Enzim Proteolitik yang ditemukan pada bagian tangkai, batang, 

daun, buah, maupun kulit dalam jumlah yang berbeda. enzim Bromelain yang dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri diantaranya streptoccocus mutans, Escherichia coli 

dan Vibrio cholera. Sebenarnya Enzim bromelin enzim yang bersifat hidrolase, yaitu 

yang bekerja adanya air. (Manaroinsong, Abidjulu and Siagian, 2015); (Siti Juariah , 

2017). 

Kematian larva nyamuk culex, sp ini disebabkan oleh adanya enzim bromelin 

yang terkandung dari dalam ekstrak kulit nanas (Ananas comosus L.). Enzim bromelin 

enzim yang bersifat hidrolase, yaitu yang bekerja adanya air. Semakin muda buah 

nanas semakin tinggi kandungan enzimnya (Siti Juariah , 2017). Kandungan enzim 

bromelin dapat ditemukan pada bagian tangkai, batang, daun, buah, maupun kulit 

nanas dalam jumlah yang berbeda. Salah satu bagian yang mengandung zat aktif yang 

paling banyak adalah di bagian bawah kulit buah nanas yang sering dibuang saat 

mengupas kulit buah nanas (Manoroinsong dkk, 2015). 

Larutan nanas pada penelitian Biolarvasida menunjukkan Hasil penelitian 

yang didapatkan bahwa ekstrak etanol kulit nanas dapat dibuktikan pada tingkat 

konsentrasi 1% angka kematian larva nyamuk telah mencapai 72,5%. Sedangkan pada 

konsentrasi 4% telah mampu membunuh larva sebesar 97,5% (Siti Juariah , 2017), 

Dengan konsentrasi 1 % saja dari hasil penelitian tersebut dapat membunuh 72,5% 

larva, sedangkan pada penelitian yang dilakukan larutan nanas dikontakkan dengan 
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nyamuk pra dewasa dan dewasa, jumlah telur yang  dihasilkan juga tergantung dari 

lama hidupnya. Pada larutan nanas menunjukan lama hidup yang paling pendek 

dibanding kedua larutan lainnya termasuk Kontrol. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Kondisi lingkungan yang berperan dalam proses penelitian infertilisasi nyamuk 

Aedes aegypti.  Adalah suhu dan kelembaban udara, suhu dan PH air penetasan. 

2. Terdapat perbedaan  jumlah telur yang dihasilkan dalam proses penelitian infertilisasi 

nyamuk Aedes aegypti yang menggunakan larutan buah nanas (Ananas cumosus), 

ekstrak enzim bromelin buah nanas (Ananas cumosus), dan larutan gula. 

3. Secara statistik tidak terdapat perbedaan prosentasi telur Aedes aegypti yang menetas 

dalam proses penelitian infertilisasi nyamuk Aedes aegypti. yang menggunakan 

larutan buah nanas (Ananas cumosus), ekstrak enzim bromelin buah nanas (Ananas 

cumosus), dan larutan gula, tetapi angka absolut menunjukkan bahwa larutan buah 

nanas (Ananas comosus) kemampuan telur untuk menetas berkisar 13,19%, ekstrak 

Enzim Bromelin buah nanas (Ananas comosus) adalah hanya 5,9%, gula hanya  

berkisar 5,6% saja, sedangkan kontrol 18,9%. 

4. Kemampuan bahan nabati larutan buah nanas(ananas comosus), Bromelin, dan Gula 

pada berbagai konsentrasi larutan dalam infertilitas nyamuk Aedes aegypti dengan 

indikator jumlah telur yang dihasilkan dan telur yang menetas, mulai dari 0%, 1%, 

2%, 4%, 6%, ^%, dan 10% konsentrasi larutan. 

5. Terdapat perbedaan lama hidup nyamuk Aedes aegypti dalam proses penelitian 

infertilisasi nyamuk Aedes aegypti yang menggunakan larutan buah nanas (Ananas 

cumosus), ekstrak enzim bromelin buah nanas (Ananas cumosus), dan larutan gula. 

 

a. Saran  

1. Penggunaan bahan nabati larutan nanas (ananas comosus), Bromelin, dan Gula 

dalam infertilisasi nyamuk Aedes aegypti dalam upaya pengendalian vector dapat 

diujicobakan pada beberapa wilayah dalam lingkup kecil di dalam rumah, sedang 

maupun yang lebih luas dengan tetap menjaga keseimbangan dalam kehidupan 

alami. 

2. Pengaplikasian yang mudah seperti peletakan larutan bromelin pada alat yang 

sederhana di lapangan agar dapat menekan jumlah populasi nyamuk yang berimbas 

pada penurunan angka kesakitan oleh nyamuk tersebut yaitu DBD. 
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Gambar 2. Larva Nyamuk Aedes aegypty 

 

 Ganbar 2. Larva Nyamuk Aedes aegypty Di Berbagai Larutan Penelitian 
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Gambar 3. Tempat telur nyamuk Gambar 4. Nyamuk sedang kawin 

Gambar 5.Pelaksanaan Penelitian Infertilisasi Nyamuk 
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Gambar 6. Peneliti sedang apersepsi oleh Peneliti I 

Gambar 7. TIM survai nyamuk 
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Gambar 8. Peneliti II sedang mengamati nyamuk 

Gambar 9. Presentasi Hasil Penelitian oleh Peneliti Utama 


