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[ASP] Editor Decision

Dari: Ms Yoke Astriani (ejournal.litbangkes@gmail.com)

Kepada: nurjzl_fkmundip@yahoo.co.id; nikieastorinadewanti@gmail.com

Tanggal: Selasa, 6 Juli 2021 08.38 GMT+7

Nurjazuli Nurjazuli, Nikie Dewanti, Nikie:

We have reached a decision regarding your submission to ASPIRATOR - Journal of Vector-borne Disease Studies,
"Faktor Lingkungan dan Potensi Nyamuk Sebagai Vektor Filariasis di Kota Pekalongan Jawa Tengah".

Our decision is: Revisions Required

Ms Yoke Astriani
Loka Litbangkes pangandaran, Ministry of Health of Republic of Indonesia, Indonesia
Phone 082240963218
jurnalaspirator@gmail.com

Sekretariat Jurnal Aspirator
Loka Litbangkes Pangandaran
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Kementerian Kesehatan RI
Jln. Raya Pangandaran km 3 Kp Kamurang Desa Babakan Pangandaran Jawa Barat
Telp. (0265) 639375  Fax. (0265) 639375
Email: jurnalaspirator@gmail.com

------------------------------------------------------
Reviewer A:
Recommendation: Resubmit for Review

------------------------------------------------------

Sistematika: Judul (Dwi Bahasa), Abstrak (Dwi Bahasa), Pendahuluan, Metode, Hasil, Pembahasan, Kesimpulan,
UcapanTerima Kasih (opsional), Daftar Rujukan.

Systematic : Title (Bilingual), Abstract (Bilingual), Introduction, Methods, Results, Discussion, Conclusions,
Acknowledgments (optional), References

Secara keseluruhan , penelitian ini bertujuan untuk melihat dan membuktikan kembali apakah Culex
quinquefasciatus merupakan vektor filariasis di Pekalongan.
Pembuktian dilakukan dengan cara penangkapan nyamuk dari sekitar rumah pasien dan nyamuk
tersebut dilakukan pembedahan untuk melihat L3 mikrofilaria serta data lingkungan nya.
Alur mulai dari abstrak, pendahuluan, bahan dan metode, hasil serta diskusi cukup sistematis, tapi
banyak pertanyaan yang saya ajukan pada bagian-bagian di bawah ini.

Judul : Tidak lebih dari 18 kata, ringkas dan jelas

Title: No more than 18 words, concise and clear

Judul yang menggunakan Bahasa Indonesia = jelas dan ringkas
Judul yang menggunakan Bahasa Inggris = dibuang kata “the” pada awal kalimat.
Saran judul = Potential of Culex………….

Identitas Penulis: Nama Lengkap (tidak disingkat), Asal Institusi, Alamat Institusi, Alamat Korespondensi (Email,
Telpon, danFaks)

Author Identity: Full Name (not abbreviated), Origin of Institution, Institution Address, Correspondence Address
(Email, Phone, and Fax)
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N/A = not applicable
Dalam naskah yang dikirim ke reviewer, tidak tercantum nama, instansi, dll

Abstrak : Meliputi Pendahuluan, Metode, Hasil, Pembahasan, dan Simpulan; Tidak melebihi 250 kata;

Kata Kunci : 3 – 5 kata

Abstract: Includes introduction, methods, results, discussion, and conclusions; Nomore than  250 words; Keywords:
3-5 words

cukup jelas walaupun masih banyak “typo” kata.
Penggunaan Bahasa Indonesia masih banyak yang tidak baku serta kata Bahasa inggris tidak “Italic”.
Pada kata “penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan disain cross-sectional”.
Saran: Sebaiknyua langsung saja menginformasikan “penelitian ini merupakan cross sectional.
Pada kalimat: Pengumpulan data lingkungan dilakukan melalui observasi.
Penelitian observasional dibedakan tiga pendekakan:
• Cross Sectional.
• Cohort / Prospektif.
• Retrospectif / Kasus Kontrol.
Jadi dalam pengumpulan data nyamuk dan lingkungan semuanya dilakukan secara cross sectional.
Sebaiknya tidak perlu diulang, pengumpulan data nyamuk dan lingkungan dilakukan dengan cross
sectional pada kelurahan Jenggot dan Kertohajo.
Sebaiknya tempat laboratorium untuk diseksi nyamuk tidak disebutkan di abstrak, hanya disebutkan
di cara kerja (metode saja).

Pendahuluan: Jelas, relevansi pustaka atau data yang digunakan/dirujuk, alasan, manfaat, tujuan

Introduction: Obviously, the relevance of literature or data used / referenced, reasons, benefits, objectives

Banyak typo (kesalahan) penulisan kata pada bagian Pendahuluan, tolong dicek Kembali….
Pada paragraf pertama dan kedua tidak dicantumkan referensinya. Apakah data yang ditulis pada
paragraf 1 dan 2 ini merupakan hasil dari para penulis?
Diantara paragraf ke-3 dan ke-4, sebaiknya ditambahkan data filariasis di Indonesiua dan daerah
mana
saja yang masih endemik filariasis dan daerah yang sudah bebas filariasis (atau daerah reseptif
(filariasis). Cantumkan referensinya juga.

Metode : metode penelitian, uraian prosedur kerja, relevansi rujukan/pustaka, pertimbangan etik, analisis data,
kesesuaian metodologi dengan tujuan penelitian

Methods: research methods, descriptions of work procedures, relevance of references / literature, ethical
considerations, data analysis, conformity of the methodology with research objectives

Banyak typo (kesalahan) penulisan kata pada bagian Bahan dan Metode, tolong dicek Kembali….
Saran mencantumkan peta daerah penelitian, yaitu Kota pekalongan.
Mencantumkan referensi kunci morfologi nyamuk yang digunakan untuk melihat culex dan aedes
Saran: Sebaiknya dicantumkan jarak rumah terjauh (dari rumah pasien filariasis) yang disampling
nyamuknya. Pada kalimat hanya dicantumkan daerah dengan jangkauan terbang nyamuk. Karena
nyamuk yang didapat ada dua jenis yaitu Culex quinquefasciatus dan Aedes aegypty.
Penangkapan nyamuk di lakukan pada pagi hari untuk nyamuk resting dirumah pasien filariasis.
Selanjutnya di masukkan ke dalam paper cup. Setelah 10-12 hari nyamuk tersebut di bedah.
Pertanyaan: Pada bagian mana L3 ditemukan pada nyamuk dewasa yang dibedah tersebut.
Dimasukkan ke dalam bagian metode ini.
Tidak dijelaskan dengan rinci dibagian metode pengumpulan data lingkungan, apa saja yang diamati
dan diambil datanya. Bagaimana cara pengambilan data lingkungan tersebut, metode apa yang
digunakan? Apakah dengan survei ataukah dengan metode pengukuran tertentu? Pada pengumpulan
data lingkungan dan nyamuk di dalam rumah, sebaiknya dicantumkan izin penelitian ini atau izin yang
berkaitan dengan pengumpulan data di dalam rumah pasien? Apakan izin secara verbal atau tertulis.
Mencantumkan waktu penelitiannya atau waktu pengambilan data lingkungan dan data nyamuk.
Pada bagian metode setalah Tabel 1, langsung dijelaskan mengenai koleksi data lingkungan terlebih
dahulu dan dilanjutkan dengan koleksi nyamuk pada paragraf berikutnya. Namun pada bagian hasil
diinformasikan terlebih dahulu (Variasi nyamuk tertangkap) dan dilanjutkan dengan faktor
lingkungannya.
Saran: Lebih sistematis dan berurutan.
Jika di metode dijelaskan pengumpulan data di lingkungan dahulu lalu dilanjutkan koleksi nyamuk,
maka pada bagian hasil juga demikian.

Hasil  : Kejelasan penyajian data (table, grafik, gambar/foto), interpretasi data
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Result: Clarity of data presentation (tables, graphs, pictures / photos), interpretation of data.

Pada tabel 2, hasil variasi nyamuk resting yang tertangkap di Kota Pekalongan.
Saran pada tabel, sebaiknya dicantumkan juga pada tabel tersebut jumlah nyamuk Jantan, dan posisi
jumlah nyamuk pada bagian bawah dan samping paling kanan/paling kiri.
Menjelaskan isi tabel dengan kalimat pada penjelasan di hasil, dengan mengacu ke tabel tersebut.
Hasil yang diterangkan menggunakan persentase total culex yang ditemukan dari seluruh nyamuk
yang didapat dan persetase berapa total betina culex dari total culex yang didapat, serta totalpersetasi
total betina aedes dari jumah aedes yang di dapat
Demikian juga hasil pada tabel 3 untuk pemeriksaan mikrofilaria.
Pada Tabel 4, jenis tempat perkembangbiakan potensial, apakah ada titik GPSnya? Jika ada
dimasukkan kedalam tabel untuk masing masing jenis genangan air tersebut. Jadi aka nada 24 titik
GPS
dari jenis genangan air yang ditemukan di pekalongan (sekitar 31-rumah pasien tersebut).
Pada bagian hasil di nomer kalimat 194 – 202, sebaiknya pembahasan ini dimasukkan ke dalam
bagian pembahasan.
Di dalam hasil tidak diperbolehkan membahas ataupun mendiskusikan hasil yang didapat. Hasil
hanya
berupa angka, tabel, kalimat dalam persetase.
Untuk Gambar 1. Setiap bagian a, b,. c, dan d ada keterangan gambar nya.

Pembahasan : kedalaman pembahasan, kemenyeluruhan analisis, ketuntasan jawaban atas masalah, relevansi
pustaka, penjelasan keterbatasan penelitian (opsional)

Discussion: depth of discussion, overall analysis, completeness of answers to problems, relevance of literature,
explanation of research limitations (optional)

Pada pembahasan cukup terkait antara data yang ditemukan dengan referensi yang digunakan.
Dengan demikian cukup membahas permasalahan dari tujuan penelitian ini.
Referensi yang digunakan hamper 80% nya referensi nasional.

Kesimpulan : naratif (tidak dalam bentuk pointer), ringkas, jelas, keterhubungan antara judul, tujuan, dan hasil.

Conclusion: narrative (not in the form of a pointer), concise, clear, the relationship between the title, goal, and results

Kesimpulan yang dibuat cukup jelas dan terkait tujuan serta judul untuk manusckrip ini.

Daftar Rujukan: Sumberacuan primer min. 80% seperti Jurnal Internasional & Nasional terakreditasi, Disertasi,
Thesis; diterbitkan 5 tahun terakhir; Kelengkapan pustaka yang dirujuk; tata cara dan konsistensi penulisan pustaka
(Vancouver style).

References: Primary References min. 80% such as accredited International & National Journals, Dissertation,
Thesis, prociding; published in the last 5 years; Completeness of references referred to; manner and consistency of
literature writing (Vancouver style).

80% journal referensi yang digunakan adalah journal Indonesia

Orisinalitas, Keterbaruan (Novelty), dan Kemanfaataan

Originality, Novelty, and Usefulness

Penelitiannya orisinal, walaupun banyak kekurangan dalam metode penelitian.
Hasil yang didapat TIDAK cukup novelty, hanya pengulangan pembuktian bahwa Culex
quinquefasciatus adalah vektor filasiasis di Pekalongan.
Manfaat: Kesehatan masyarakat

Keputusan ahir dari penilaian artikel

(Decision on results of the review article)

3. Diterima dengan revisi mayor (Accepted with a mayor revision)

 

Catatan Hasil Penilaian (Berdasarkan hasil keputusan ahir penilaian artikel yang di reviu)

Note on review Results (Based on the final decision on the assessment of the reviewed articles )

-
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 1 

 2 

Potensi Culex quinquefasciatus Sebagai Vektor 3 

Filariasis dan Kondisi Lingkungan di Kota Pekalongan  4 

Potential of Culex quinquefasciatus as Lymphatic Filariasis Vector in Pekalongan City 5 

 6 
Nurjazuli Nurjazuli 1*, Nikie Astorina Yunita Dewanti1 7 
1 Departemen Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro, Semarang 8 
*) Corresponding author: Nurjazuli : nurjzl_fkmundip@yahoo.co.id 9 
 10 
Abstract. Pekalongan City was still one of an endemic area of Lymphatic Filariasis (LF). Twice cycle of Mass 11 
Drug Administration (MDA) had been implemented, but the microfilaria rate (mf rate) was still more than 12 
1%. This research aimed to study the potential of Cx. quinquefasciatus as vector of LF in Pekalongan City. It 13 
was an observational research.  Cross-sectional design was chosen as approach in compiling information 14 
related environment factors and mosquito. The population of this research was houses located in Jenggot 15 
and Kertoharjo village. As more as 31 houses had been selected as sample using purposive sampling. 16 
Variables studied in this research were environment factors and mosquito vector. Data collection using 17 
observation, and laboratory examination through mosquito dissection. Data would be analyzed 18 
descriptively. This research found 8 Cx. quinquefasciatus mosquitoes ware positive filarial worm L3 (infective 19 
rate 4.39%). This research also found that 74.2% houses had mosquitoes’ breeding site around the houses. 20 
The kind of breeding site were domestic waste disposal, drainage in front of the house, and infiltration well 21 
of domestic waste. As more as 86.2% of the breeding site contained mosquito larvae.  This research 22 
concluded that Cx. quinquefasciatus was confirmed positive filaria worm which was supposed to be mosquito 23 
vector for Lymphatic Filariasis in Pekalongan City. The breeding site related to the mosquito development 24 
were small water bodies, drainage in front of house around the houses to be breeding site for mosquito 25 
development.  26 
 27 
Keywords: environment; mosquito vector; Filariasis; Pekalongan 28 
 29 
Abstrak. Kota Pekalongan merupakan salah satu daerah endemis filariasis di Jawa Tengah (mf rate >1%). 30 
Pemberinan Obat Pencegahan Massal (POPM) telah dilaksanakan 2 siklus, namun kasus filariasis baru 31 
masih ditemukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi nyamuk sebagai vektor filariasis di 32 
Kota Pekalongan. Penelitian ini merupakan cross-sectional. Lokasi penelitian dipilih Kelurahan Jenggot 33 
dan Kertoharjo. Sampel penelitian diambil sebanyak 31 rumah yang ada di sekitar penderita filariasis. 34 
Variabel yang dikaji dalam penelitian ini adalah faktor lingkungan dan nyamuk yang diduga sebagai 35 
vektor filariasis. Penguumpulan data nyamuk dan lingkungan dilakukan dengan cross-sectional pada 36 
Kelurahan Jenggot dan Kertoharjo. Penangkapan nyamuk dilakukan dengan menggunakan aspirator yang 37 
dilakukan pada pagi hari. Nyamuk yang tertangkap dilakukan pembedahan (dissesction). Data hasil 38 
penelitian diolah secara deskriptif dengan narasi dan tabel distribusi frekuensi. Penelitian ini 39 
menemukan sebanyak 8 ekor nyamuk Cx. Quinquefasciatus positip cacing filaria L3 (infective rate 4,39%) 40 
dan sebanyak 74,2% di sekitar rumah responden terdapat genangan air berupa buangan limbah rumah 41 
tangga, saluran air di depan rumah, dan sumur resapan yang tidak tertutup. Dari sejumlah genangan air 42 
tersebut, 86,2% diantaranya terdapat jentik nyamuk dalam jumlah yang banyak. Penelitian ini 43 
menyimpulkan bahwa Cx. quinquefasciatus terkonfimasi sebagai vektor filariasis. Kondisi lingkungan 44 
berupa genangan air di sekitar rumah menjadi tempat perindukan nyamuk  45 
 46 
Kata Kunci: lingkungan; nyamuk vektor; filariasis; Pekalongan 47 
 48 
 49 
Naskah masuk: 27 Mei 2016 | Revisi:  3 Oktober 2016| Layak terbit: 27 November 20150 
PENDAHULUAN 51 
 52 

Penyakit filarisis merupakan salah satu penyakit tropis yang terabaikan (Neglected Tropical Disease) 53 
sebagaimana yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Hal ini disebabkan karena 54 
kurangnya perhatian terhadap penanggulangan penyakit ini baik oleh pemerintan maupun masyarakat. 55 
Sebagai konsekuensinya, penyakit filariasis ini tidak mendapatkan prioritas utama dalam 56 

  

Commented [E1]: cycles 

Commented [E2]: M..... 

Commented [E3]: Mf 

Commented [E4]: Culex 

Commented [E5]: delete 

Commented [E6]: A ...... 

Commented [E7]: To env.... 

Commented [E8]: .......es 

Commented [E9]: .............s 

Commented [E10]: ?? 

Commented [E11]: of houses 

Commented [E12]: ....s 

Commented [E13]: the house 

Commented [E14]: sebaiknya kalimatnya diperbaiki ....depan 
...sekitar ? 

Commented [E15]: a breeding 

Commented [E16]: Mf 

Commented [E17]: Cek penulisan 

Commented [E18]: Agak rancu menyatakan dalam jumlah yang 
banyak (berapa) jika peneliti membuat kategori perhitungan misal > 
100 dinyatakan banyak atau spt apa 

Commented [E19]: World Hea............(WHO) 

mailto:nurjzl_fkmundip@yahoo.co.id


 
Keanekaragaman Anopheles Spp di Daerah Endemis Malaria Desa Siayuh (Trans) Kabupaten Kotabaru ...(Indriyati et al) 

   

88 

penanggulangannya.  WHO melalui The Global Programme to Eliminate Lymphatic Filariasis (GPELF) telah 57 
menetapkan target eliminasi filariais pada tahun 2020 nampaknya tidak tercapai. Selanjutnya WHO akan 58 
melakukan percepatan eliminasi penyakit filariasis pada tahun 2030. Berdasarkan Profil Kesehatan 59 
Indonesia (2019), di Indonesia masih tercatat 10.758 kasus kronis filariasis. Jumlah kasus ini meningkat 60 
dibanding tahun sebelumnya (2018) sebanyak 10.681 kasus.  61 

Di Indonesia, Program penanggulangan filariasis lebih banyak menekankan pada pengobatan 62 
penderita dan pengobatan masal, sementara upaya pencegahan dengan surveilan dan pengendalian 63 
vektor secara komprehensif belum banyak dilakukan. Keberadaan vektor yang infektif terus menambah 64 
jumlah kasus filariasis baru serta penderita filariasis juga banyak yang menyembunyikan diri, bahkah 65 
tidak mau melakukan pengobatan. Hal ini akan menambah beban yang semakin berat pula dalam 66 
pengendaliannya di masa-masa yang akan datang. 67 

Di Indonesia terdapat 28 propinsi yang endemis filariasis, termasuk Jawa Tengah. Enam propinsi 68 
yang non-endemis filariasis adalah DKI Jakarta, DIY, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi 69 
Utara.  Pada tahun 2010, terdapat 451 kasus filariasis yang tersebar di 25 kabupaten/kota di wilayah 70 
Propinsi Jawa Tengah. Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan merupakan 2 wilayah yang 71 
dinyatakan endemis filariasis. Pada tahun 2011 jumlah kasus filariasis meningkat menjadi 537 kasus, dan 72 
141 merupakan kasus baru. Dari 141 kasus tersebut, 125 kasus diantaranya berasal dari Kota 73 
Pekalongan. Pada tahun 2012, jumlah kumulatif kasus filariasis di Kota Pekalongan meningkat menjadi 74 
66 kasus. (1) Hasil penelitian di lokasi yang sama menyebutkan bahwa Kelurahan Kertoharjo dan 75 
Kelurahan Jenggot merupakan kelurahan yang ditemukan kasus filariasis selama tiga tahun berturut–76 
turut pada tahun 2014– 2016.(2) Informasi yang diperoleh dari web Dinas Kesehatan Kota Pekalongan 77 
menyebutkan bahwa pada tahun 2018 ditemukan 37 penderita baru filariasis. Penemuan itu merupakan 78 
hasil penelitian Universitas Indonesia (UI), demikian dinyatakan oleh Kepala Bidang Pencegahan 79 
Penyakit Dinas Kesehatan Kota Pekolongan.(3)  80 

Berdasarkan perkembangan kasus filariasis yang terjadi dan terus meningkat maka Kota Pekalongan 81 
masih menjadi salah satu wilayah yang dinyatakan endemis filariasis dan menduduki peringkat pertana 82 
dalam jumlah kasus filariasis di Jawa Tengah.(4) Sehingga menjadi salah satu wilayah yang diprioritaskan 83 
untuk dilakukan eliminasi filariasis melalui Program Eliminasi Filariasis tahun 2011-2015 serentak satu 84 
Kota Pekalongan. Program tersebut berisi kegiatan utama yaitu POMP setahun sekali selama 5 tahun 85 
berturut-turut disertai penyuluhan. Sedangkan 2 kegiatan pokok lainya yaitu SDJ (Survei Darah Jari) dan 86 
penanganan kasus kronis filariasis.(5) Kegiatan POPM di Kota Pekalongan telah dilanjutkan pada periode 87 
ke-2 (2015-2019). Nanun demikian, filariasis di wilayah Pekalongan belum tereliminasi secara tuntas. 88 
Penelitian yang dilakukan pasca pengobatan selama 5 tahun pertama di salah satu kelurahan masih 89 
menunjukkan adanya penderita filariasis  dengan mikrofilaria rate sebesar 0,32% dengan kepadatan 90 
mikrofilaria 167/ml darah.(6)  Hal ini menjukkan bahwa masih terjadi transmisi filariasis di wilayah 91 
Pekalongan. 92 

Bertahannya filariasis di Kota Pekalongan tentu dipengaruhi oleh banyak faktor selain adanya 93 
penderita yang masih menjadi sumber penularan, faktor lingkungan dan perilaku masyarakat 94 
mempunyai kontribusi yang besar dalam penyebaran filariasis. Faktor lingkungan seperti keberadaan 95 
genangan air, semak semak, saluran pembuangan air limbah yang kurang baik akan menjadi habitat dan 96 
tempat berkembangbiaknya nyamuk yang diduga sevagai vektor filariasis. Nyamuk sendiri merupakan 97 
bagian dari lingkungan biologis yang memegang peran penting dalan penyebaran filarisis.  Melihat fakta 98 
seperti telah diuraikan, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor 99 
lingkungaan dan melihat potensi nyamuk Cx quinquefasciatus sebagai vektor filariasis di Kota Pekalongan. 100 
Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat sebagai informasi dalam menetapkan prioritas kebijakan 101 
dalam penanggulangan penyakit filariasis bagi Pemerintah setempat di masa yang akan datang.  102 
 103 
 104 
BAHAN DAN METODE 105 
 106 

Penelitian observasional dengan metode survei telah dilakukan di Kelurahann Jenggot dan kelurahan 107 
Kertoharjo Kota Pekalongan Jawa Tengah (Gambar 1). Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli sampai 108 
September 2018, untuk penangkapan nyamuk dilakukan pada bulan Juli 2018. Lokasi penelitian dipilih 109 
secara purposive dengan pertimbangan masih  ditemukan kasus baru filariasis pada tahun sebelumnya, 110 
yaitu Kelurahan Jenggot dan  Kertoharjo. Selanjutnya dipilih wilayah RW dimana terdapat kasus baru 111 
filariasis pada tahun sebelumnya. Lokasi penelitian terpilih adalah Rt 02 dan Rt 03 Rw 11 Kelurahan 112 
Jenggot, serta Rt 02 Rw 09 Kelurahan Kertoharjo. Sampel terpilih sebanyak 31 rumah untuk kedua 113 
kelurahan tersebut yang akan menjadi obyek penelitian dengan rincian seperti pada Tabel 1. 114 
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 115 
 116 

Gambar 1. Peta Kota pekalongan 117 
 118 
Table 1. Distribusi subyek penelitian berdasarkan tempat tinggal 119 

Alamat Jumlah % 

Jenggot 02/11 7 22,6 

Jenggot 03/11 9 29,0 

Kertoharjo 02/09 15 48,4 

Total 31 100,0 
 120 

Pengambilan sampel rumah dimulai dari rumah kasus filariasis, kemudian diambil rumah-rumah yang ada 121 
di sekitar kasus filariasis yang merupakan area ekologis jangkauan terbang nyamuk (+ 25 meter).  Variabel yang 122 
dikaji dalam penelitian ini meliputi aspek lingkungan dan aspek nyamuk yang diduga sebagai vektor filariasis. 123 
Pengumpulan data faktor lingkungan dilakukan dengan observasi langsung di sekitar rumah subyek, sedangkan 124 
data nyamuk dikumpulkan dengan melakukan penangkapan nyamuk resting pada pagi hari mulai pukul 05.00 - 125 
07.00 WIB. Penetapan waktu penangkapan nyamuk ini dilakukan berdasarkan pertimbangan untuk 126 
mendapatkan nyamuk yang telah menghisap darah pada tengah malam (nyamuk feed). Dengan cara ini akan 127 
diperoleh probabilitas nyamuk yang mengandung mikrofilaria lebih besar karena periode nokturnal dimana 128 
mikrofilaria keluar ke peredaran darah perifer pada tengah malam (24.00-02.00 WIB). Penangkapan nyamuk 129 
dilakukan secara langsung dengan mendatangi rumah sampel terpilih. Penangkapan nyamuk dilakukan satu kali 130 
waktu penangkapan (tidak ada pengulangan penangkapan) dengan durasi sekitar 30 menit per rumah. Waktu 30 131 
menit ini digunakan untuk menyusuri seluruh sudut dalam rumah yang menjadi tempat peristirahatan nyamuk, 132 
selanjutnya mencermati dan menangkap nyamuk yang telah menghisap darah atau kenyang darah (bloodfed). 133 
Pengalaman penelitian masa lalu juga menunjukkan bahwa penangkapan nyamuk pada pagi hari (resting) 134 
menghasilkan temuan nyamuk yang mengandung larva cacing filaria. Hal tersebut menjadi pertimbangan 135 
penting peneliti karena nyamuk mencari makan (menghisap darah) pada malam hari dan sudah kenyang, 136 
kemudian nyamuk akan beristirahat di dalam rumah sebelum kembali ke tempat perindukannya.  137 

Penangkapan nyamuk dilakukan oleh petugas entomologi puskesmas sebagai kolektor yang sudah 138 
berpengalaman dalam survei penangkapan nyamuk. Kolektor menangkap nyamuk resting menggunakan 139 
aspirator, kemudian nyamuk yang tertangkap di setiap rumah dipindahkan ke paper cup yang sudah diberi 140 
label/kode. Paper cup yang sudah berisi nyamuk dimasukkan ke dalam kardus bersekat pelepah pohon pisang 141 
untuk menjaga suhu dalam kardus tetap dingin. Selanjutnya, sampel nyamuk tersebut dibawa ke Laboratoriun 142 
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Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Banjarnegara. Mengingat perjalanan cukup jauh (4 jam), maka 143 
selama dalam perjalanan perlu pengaturan suhu dengan meletakkan handuk basah pada kardus bagian atas, dan 144 
diberikan makan larutan gula secara periodik (2 jam sekali). Sesampainya nyamuk tiba di laboratorium, 145 
selanjutnya dilakukan holding selama 10-12 hari untuk memberikan kesempatan mikrofilaria berkembang 146 
menjadi larva L1, L2, dan L3. Sehingga pada saat dilakukan pembedahan di laboratorium, larva cacing filaria 147 
(kalau memang ada) sudah berkembang menjadi larva cacing L3 dan mudah diidentifikasi. Pemeriksaan 148 
laboratorium untuk menemukan larva cacing filaria dilakukan dengan pembedahan bagian thorak nyamuk 149 
(mosquito dissection) per individu sebagai gold standar untuk menemukan larva cacing filaria. Data penelitian 150 
diolah secara deskriptif melalui narasi dan tabel-tabel distribusi frekuensi. 151 
 152 
 153 
HASIL 154 

Variasi nyamuk tertangkap  155 

Hasil penangkapan nyamuk di Kelurahan Jenggot dan Kertoharjo pada jam 05.00-07.00 memperoleh 156 
417 ekor nyamuk (jantan dan betina) dari 31 rumah. Total nyamuk betina yang tertangkap sebanyak 182 157 
ekor yang terdiri dari 2 spesies yaitu Cx. quinquefasciatus dan Ae. Aegypti. Penangkapan nyamuk 158 
difokuskan pada tempat peristirahatan nyamuk seperti dinding, pakaian tergantung, bawah meja dan 159 
kursi, sudut-sudut ruang, sepeda, dan kandang ternak. Variasi nyamuk tertangkap secara rinci seperti 160 
pada Tabel 2.  161 

 162 
Tabel 2. Variasi nyamuk resting yang tertangkap di Kota Pekalongan bulan Juli 2018 163 
 164 

No Spesies nyamuk  Jumlah nyamuk tertangkap Total 
Jantan  Betina 

1. 
2. 

Culex quinquefasciatus 
Aedes aegypti 

235 (56,90%) 

0 (0%) 

178 (43,10%) 

4 (100%) 

413 (99,04%) 
4 (0,96%) 

 Jumlah 235 (56,35%) 182 (43,65%) 417 (100%) 
 165 

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui  bahwa sebagian besar nyamuk tertangkap adalah spesies Culex 166 
quinquefasciatus (99,04%). Bila dilihat dari jenis kelamin, nyamuk betina tertangkap sebanyak 43,65%. 167 
Semua (100%) nyamuk Aedes aegypti tertangkap adalan betina.  168 
 169 
Identifikasi mikrofilaria pada nyamuk 170 
 171 

Identifikasi mikrofilaria dilakukan dengan cara pembedahan (mosquitoe dissection) di Laboratorium 172 
Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Banjarnegara. Dari 182 ekor nyamuk betina yang dibedah 173 
ditemukan sebanyak 8 ekor nyamuk yang positif cacing filaria L3 dengan rincian:  lima (5) ekor nyamuk 174 
tertangkap di Kelurahan Jenggot (Rt3 RW 11) dan tiga (3) ekor nyamuk di Kelurahan Kertoharjo (RT2 175 
RW 9). Hasil pemeriksaan mikrofilaria secara rinci seperti pada Tabel 3. 176 
 177 
Tabel 3. Hasil pemeriksaan mikrofilaria pada nyamuk di Kota Pekalongan bulan Juli 2018  178 
 179 
No Lokasi 

Penelitian 
Spesies nyamuk Jumlah nyamuk 

betina dibedah 
Jumlah nyamuk 
posiitif 

Infective 
rate (%) 

1 Kel. Jenggot Cx. quinquefasciatus 
Ae. aegypti 

94 5 5,32 
0 0 0 

2 Kel. Kertoharjo Cx. quinquefasciatus 84 3 3,86 
Ae. aegypti 4 0 0 

Jumlah 182 8 4,39 
 180 

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui ada 8 ekor nyamuk yang positip mengandung cacing filaria L3. 181 
Dengan demikian dapat dinyatakan infective rate nyamuk betina yang dibedah dan diidentifikasi sebesar 182 
4,39%. Semua nyamuk yang positip mengandung larva cacing filarisis adalah Cx. Quinquefasciatus. 183 

 184 
 185 
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Faktor lingkungan yang mendukung kehidupan nyamuk 186 

 187 
Lingkungan fisik erat kaitannya dengan kehidupan nyamuk vektor. Lingkungan fisik dapat 188 

menciptakan tempat perkembangbiakan dan peristirahat nyamuk. Hasil observasi lingkungan diketahui 189 
sebanyak 23 rumah terdapat genangan air (74,2%), sisanya 8 rumah (25,8%) tidak ditemukan genangan 190 
air. Adapun jenis tempat perkembangbiakan nyamuk dapat dilihat pada Tabel 4. 191 
 192 
Tabel 4. Jenis tempat perkembangbiakan potensial nyamuk vektor di Kota Pekalongan tahun 2018 193 
 194 
Jenis Genangan Air Jumlah Persentase(%) 
Saluran pembuangan air limbah, air tidak mengalir 13 56,52 
Selokan/ parit umum, air tidak mengalir lancar 4 17,39 
Kubangan air limbah 7 30,43 
 195 
 196 

 
 

 
 

(a) Saluran umum di depan rumah 

 

 
 

 
 

(b) Sumur resapan air limbah terbuka 

 

 
 

(c) Saluran air limbah terbuka 

 

 
 

 
 

(d) Kandang tempat istirahat nyamuk 

 197 
Gambar 2. Lingkungan fisik yang berhubungan dengan perkembangbiakan nyamuk 198 

  
 199 
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Pada penelitian ini juga dilakukan observasi terhadap keberadaan jentik pada genangan air 200 
tersebut. Dari 23 rumah yang terdapat genangan air, setelah diobservasi ditemukan sebanyak 19 (82,6%) 201 
terdapat jentik nyamuk di dalamnya.  Hasil pengamatan langsung menunjukkan keberadaan jentik pada 202 
genangan air tersebut sangat banyak (padat). Hal ini didukung oleh kondisi genangan air yang tidak 203 
pernah dibersihkan, seperti selokan di depan rumah.  204 

Lingkungan dapat menjadi faktor pendukung terjadinya penularan filariasis. Salah satu 205 
kondisi lingkungan biologis yang dapat menjadi faktor risiko penularan filariasis adalah 206 
keberadaan jentik nyamuk pada berbagai genangan air. Gambar 2 menunjukkan variasi tempat 207 
perindukan yang menjadi faktor pendukung perkembangan nyamuk khususnya genus Culex. 208 
Nyamuk Culex mempunyai kebiasaan bertelur di tempat genangan air kotor. Hasil observasi di 209 
lokasi penelitian menemukan adanya saluran air di depan rumah yang tidak mengalir lancar (a). 210 
Penampungan air limbah rumah tangga yang sudah dibuat dengan baik, namun kondisinya 211 
terbuka juga berpeluang menjadi tempat perindukan nyamuk (b). Begitu pula air limbah rumah 212 
tangga yang dibuang secara terbuka tanpa dibuatkan saluran akan menjadi perindukan yang 213 
sangat potensial untuk perkembangan nyamuk Culex (c). Dalam salah satu siklus kehidupannya, 214 
nyamuk mempunyai kebiasaan beristirahat setelah menghisap darah manusia. Tempat 215 
peristirahatan nyamuk bisa berada di dalam rumah (seperti sudut sudut yang ada di dalam 216 
rumah, pakaian tergantung, bawah meja, dan vas bunga) maupun di luar rumah. Salah satu 217 
peristirahatan nyamuk di luar rumah dan ditemukan banyak nyamuk adalah kandang ternak 218 
(d). 219 
 220 
PEMBAHASAN  221 
 222 

Hasil identikasi nyamuk dalam penelitian ini menemukan nyamuk Cx. quiquefasciatus sebagai 223 
nyamuk  yang dominan tertangkap (99,04%) dan sebagian kecil adalah nyamuk Ae. Aegytpti (0,96%). 224 
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan banwa Cx. 225 
quiquefasciatus merupakan nyamuk yang dominan tertangkap di wilayah endemis filariasis. Hasil 226 
penelitian di Kabupaten semarang (2019) mendapatkan dominasi Cx. quiquefasciatus sebesar 81% dan 227 
Ae. aegypti 19%.(7) Hasil bedah nyamuk betina dalam penelitian ini menemukan 8 ekor nyamuk Cx. 228 
quinquefasciatus yang positif mengandung cacing filaria L3 (infective rate 4,39%). Sebanyak 5 ekor 229 
ditemukan di Kelurahan Jenggot dan 3 ekor ditemukan di Kelurahan Kertoharjo Kota Pekalongan. Angka 230 
ini jauh lebih kecil dibanding dengan hasil penelitian 14 tahun yang lalu di Kota Pekalongan. Hasil 231 
penelitian tersebut menemukan sebanyak 86 dari 250 ekor nyamuk Cx. quinquefasciatus positif cacing 232 
filaria L3 (infective rate 34,4%) dari 6 kali kegiatan survei yang dilakukan.(8) Penelitian lain di wilayah 233 
yang sama juga menemukan  524 ekor nyamuk yang dibedah diperoleh 8 nyamuk mengandung larva 234 
cacing filaria L3 (infective rate 1,53%) pada spesies nyamuk Cx. quinqueasciatus. Keberadaan nyamuk Cx. 235 
quinquefasciatus merupakan spesies nyamuk yang dominan ditemukan di lokasi penelitian  ini 236 
(98,88%).(9) Dominansi ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan di Pekalongan sebelumnya 237 
yang menyatakan Cx. quinquefasciatus adalah nyamuk yang dominan dengan kelimpahan nisbi paling 238 
tinggi.(10) Spesies nyamuk yang menjadi vektor filariasis berbeda antar wilayah sesuai dengan kondisi 239 
lingkungan dan keberadaan penyakit tular vektor lainnya. Penelitian di Sumba Timur yang merupakan 240 
daerah endemis malaria, ditemukan 1 larva cacing filaria L3 pada 1 ekor nyamuk Anopheles vagus di desa 241 
Kukitalu dan 1 larva cacing filaria L3 pada 1 ekor nyamuk Anopheles sundaicus di Desa Ate Dalo.(11) Hal 242 
ini menununjukkan bahwa berbagai spesies nyamuk dapat menjadi vektor filariasis sesuai dengan 243 
karakteristik wilayah setempat. Seperti halnya hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Kuantan 244 
Sengingi Propinsi Riau yang menemukan Cx. Vinsui dan Cx. quinquefasciatus merupakan nyamuk dominan 245 
yang ditemukan di lokasi penelitian.(12) 246 

Hasil penelitian ini menunjukkan sebanyak 74,2% rumah responden ditemukan genangan air dan 247 
82,6% diantaranya ditemukan larva nyamuk yang jumlahya sangat banyak. Hasil observari ditemukan 248 
indikasi bahwa genangan air tersebut tidak pernah dibersihkan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi 249 
masyarakat dalam pengelolaan lingkungan belum berjalan secara maksimal. Keberadaan genangan air 250 
pada jarak tersebut akan mendekatkan manusia dengan nyamuk vektor filariasis sehingga risiko terkena 251 
filariasis pada orang yang tinggal dekat genangan air lebih tinggi dibandingkan orang yang tinggal jauh 252 
dari genangan air. Hal ini dikuatkan hasil penelitian di Kuningan yang menyatakan bahwa keberadaan 253 
saluran pembuangan air limbah yang kurang baik berhubungan signifikan dengan kejaidan filariasis.(13) 254 
Peran genangan air limbah juga berpengaruh terhadap distribusi habitat vektor filariasis dan mata rantai 255 
penularannya, karena mempengaruhi dan mendukung kepadatan nyamuk Culex quinquefasciatus.(14) 256 

Selain genangan air, ada faktor lingkungan lain yang berperan dalam perkembangan filariasis di suatu 257 
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wilayah, yaitu keberaan semak-semak di sekitar rumah pendirita filariasis. Kelurahan Kertoharjo dan 258 
Kelurahan Jenggot merupakan 2 kelurahan yang lokasinya berdekatan namun mempunyai kondisi 259 
lingkungan yang sedikit berbeda. Lingkungan biologis seperti tanaman atau pohon    juga dapat menjadi 260 
tempat    yang    berpotensi sebagai   habitat   nyamuk   dimana   tempat yang berpotensi tersebut terletak 261 
dengan jarak kurang dari 500 meter dari rumah tinggal yang memungkinkan nyamuk   terbang   dan   262 
menghisap darah.   Hampir seluruh responden yang tinggal di lingkungan sekitar rumah terdapat tempat 263 
yang berpotensi sebagai tempat perindukan nyamuk berisiko tinggi terhadap penularan filariasis.(15) 264 
Penelian yang dilakukan di Papua Barat juga menguatkan peran lingkungan dan perilaku yang 265 
berhubungan dengan kejadian filariasis. Ada tiga faktor yang berhubungan signifikan dengan kejadian 266 
filariasis yaitu keberadaan genangan air (p-velue 0,002), memakai pakaian minimal (p value 0,01), dan 267 
rumah tinggal dekat kolam air (kuran 500 meter) dengan p-value 0,002.(16) 268 

 Penelitian Shobiechah menyebutkan bahwa lokasi penderita filariasis di Kelurahan Kertoharjo saling 269 
berdekatan dan berada di sekitar semak belukar maupun semak terurus, sedangkan di Kelurahan 270 
Jenggot, tidak ada semak terurus dan hanya ada semak belukar. Keberadaaan penderita di Kelurahan 271 
Jenggot juga berada di sekitar semak belukar dan saling bergerombol satu sama lain.(17) Penelitian 272 
filariasis di kepulauan Riau juga menyatakan bahwa keberadaan genangan air dan semak-semak 273 
merupakan faktor lingkungan yang berhubungan dengan kejadian filariasis dengan nilai signifikasni 274 
masing-masing 0,038 dan 0,035.(18) Fitri Juwita dalam penelitiannya juga menemukan bahwa 275 
keberadaan tempat perindukan nyamuk dapat mempengaruhi risiko penularan filariasis dan 276 
berhubungan signifikan dengan kejadian filariasis (p-value 0,00). Tempat perindukan yang paling banyak 277 
adalah genangan air dalam saluran yang tidak mengalir lancar di sekitar rumah.(19) Hasil penelitian di 278 
Kota Semarang juga menemukan bahwa banyak tempat perindukan nyamuk yang potensial di sekitar 279 
rumah penderita filariasis. Genangan air di sekitar rumah perlu dihindari atau dibersihkan guna 280 
menghilangkan tempat perindukan nyamuk yang dapat menjadi vektor filariasis.(20) Hasil hasil 281 
penelitian tersebut menguatkan betapa pentingnya genangan air maupun semak-semat di sekitar rumah 282 
perlu mendapatkan perhatian oleh pemiliknya agar tidak menjadi tempat berkembangbiaknya nyamuk 283 
yang dapat berpotensi sebagai penular filariasis di suatu wilayah. 284 

Upaya pengendalian filariasis di Kota Pekalongan perlu terus ditingkatkan di masa yang akan datang.  285 
Upaya yang harus dilakukan adalah kegiatan surveilans baik pada manusia maupun nyamuk yang diduga 286 
sebagai vektor filariasis. Deteksi    cacing mikrofilaria    pada nyamuk    di    wilayah    yang    telah 287 
melakukan POPM penting dilakukan sebagai upaya evaluasi untuk mendeteksi keberadaan parasit pada 288 
nyamuk penular dalam pemutusan transmisi. Surveilans tidak hanya dilakukan pada manusia namun juga 289 
dilakukan secara komprehensif terhadap vektor penularnya. (21) 290 

 Dengan teridentifikasinya Cx. quinquefasciatus positif mengandung cacing filaria dan kondisi 291 
lingkungan yang mendukung perkembangan nyamuk (genangan air yang terdapat jenik), maka potensi 292 
penularan filariasis di Kota Pekalongan masih akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Keberadaan 293 
jentik nyamuk pada saluran air tersebut menunjukkan tidak adanya aktivitas bersih lingkungan (selokan 294 
air) yang dilakukan oleh masyarakat. Kondisi ini bisa mencerminkan kepedulian maupun partisipasi 295 
masyarakat dalam pengelolaan lingkungan masih relatif rendah dalam pengendalian filariasis. Oleh 296 
karena itu upaya pencegahan filariasis yang harus dilakukan dengan melibatkan masyarakat menjadi 297 
sangat penting dalam rangka mencegah perkembangan nyamuk vektor filariasis.  298 

Upaya pencegahan bisa dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan 299 
penyuluhan seperti menghindari kontak dengan vektor penyakit filariasis yaitu nyamuk, diantaranya 300 
menggunakan kelambu, menutup ventilasi rumah dengan kawat kasa, dan menggunakan anti 301 
nyamuk.(22) Hasil penelitian yang lalu mengenai praktik pencegahan filariasis di lokasi yang sama 302 
menunjukkan tidak ada hubungan antara dukungan kepala keluarga dengan praktik pencegahan 303 
filariasis. Aktivitas masyarakat dalam melakukan praktik pencegahan masih kurang (46,2%) dan yang 304 
melakukan praktik pencegahan cukup sebanyak 53,8%.(23) Dukungan keluarga ini penting untuk selalu 305 
ditingkatkan agar masyarakat berpartisipasi maksimal dalam pengendalian filariasis. Untuk itu 306 
diperlukan peran tokoh masyarakat untuk bisa memotivasi dan menggerakkan masyarakat agar secara 307 
bersama sama mau membersihkan dan memelihara lingkungan sekitarnya agar tidak menjadi tempat 308 
perkembangbiakan nyamuk penular filariasis. 309 
 310 
 311 
KESIMPULAN 312 
 313 

Hasil penelitian ini menyimpulkan Culex quinquefasciatus merupakan vektor filariasis di Kota 314 
Pekalongan. Hal ini didukung hasil bedah nyamuk yang menemukan sebanyak 8 ekor nyamuk positif 315 
mengandung cacing filaria L3 (infective rate 4,39%). Faktor lingkungan yang mendukung perkembangan 316 
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nyamuk vektor filariasis di lokasi penelitian adalah genangan air di sekitar rumah penderita (74,2%); 317 
86,2% diantaranya terdapat jentik nyamuk yang jumlahnya banyak. Jenis genangan air yang ada adalah 318 
saluran air limbah rumah tangga terbuka, sumur resapan air limbah yang terbuka, dan saluran air di 319 
depan rumah penduduk.  320 
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Potensi Culex quinquefasciatus Sebagai Vektor 3 

Filariasis dan Kondisi Lingkungan di Kota Pekalongan  4 

Potential of Culex quinquefasciatus as Lymphatic Filariasis Vector in Pekalongan City 5 

 6 
Nurjazuli Nurjazuli 1*, Nikie Astorina Yunita Dewanti1 7 
1 Departemen Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro, Semarang 8 
*) Corresponding author: Nurjazuli : nurjzl_fkmundip@yahoo.co.id 9 
 10 
Abstract. Pekalongan City was still one of an endemic area of Lymphatic Filariasis (LF). Twice cycles of Mass 11 
Drug Administration (MDA) had been implemented, but the Microfilaria rate (Mf rate) was still more than 12 
1%. This research aimed to study the potential of Culex quinquefasciatus as vector of LF in Pekalongan City. 13 
It was observational research. A Cross-sectional design was chosen as approach in compiling information 14 
related to environment factors and mosquitoes. The population of this research was houses located in 15 
Jenggot and Kertoharjo village. As more as 31 houses had been selected as sample using purposive sampling. 16 
Variables studied in this research were environment factors and mosquito vectors. Data collection using 17 
observation, and laboratory examination through mosquito dissection. Data would be analyzed 18 
descriptively. This research found 8 Culex quinquefasciatus mosquitoes ware positive filarial worm L3 19 
(infective rate 4.39%). This research also found that 74.2% of houses had mosquitoes’ breeding sites around 20 
the houses. The kind of breeding site were domestic waste disposal, drainage in front of the house, and 21 
infiltration well of domestic waste. As more as 86.2% of the breeding site contained mosquito larvae.  This 22 
research concluded that Cx. quinquefasciatus was confirmed positive filaria worm which was supposed to be 23 
mosquito vector for Lymphatic Filariasis in Pekalongan City. The breeding site related to the mosquito 24 
development were small water bodies, drainage in front and around of the house to be a breeding site for 25 
mosquito development.  26 
 27 
Keywords: environment; mosquito vector; Filariasis; Pekalongan 28 
 29 
Abstrak. Kota Pekalongan merupakan salah satu daerah endemis filariasis di Jawa Tengah (Mf rate >1%). 30 
Pemberinan Obat Pencegahan Massal (POPM) telah dilaksanakan 2 siklus, namun kasus filariasis baru 31 
masih ditemukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi nyamuk sebagai vektor filariasis di 32 
Kota Pekalongan. Penelitian ini merupakan cross-sectional. Lokasi penelitian dipilih Kelurahan Jenggot 33 
dan Kertoharjo. Sampel penelitian diambil sebanyak 31 rumah yang ada di sekitar penderita filariasis. 34 
Variabel yang dikaji dalam penelitian ini adalah faktor lingkungan dan nyamuk yang diduga sebagai 35 
vektor filariasis. Penguumpulan data nyamuk dan lingkungan dilakukan dengan cross-sectional pada 36 
Kelurahan Jenggot dan Kertoharjo. Penangkapan nyamuk dilakukan dengan menggunakan aspirator yang 37 
dilakukan pada pagi hari. Nyamuk yang tertangkap dilakukan pembedahan (dissesction). Data hasil 38 
penelitian diolah secara deskriptif dengan narasi dan tabel distribusi frekuensi. Penelitian ini 39 
menemukan sebanyak 8 ekor nyamuk Culex quinquefasciatus positip cacing filaria L3 (infective rate 40 
4,39%) dan sebanyak 74,2% di sekitar rumah responden terdapat genangan air berupa buangan limbah 41 
rumah tangga, saluran air di depan rumah, dan sumur resapan yang tidak tertutup. Dari sejumlah 42 
genangan air tersebut, 86,2% diantaranya terdapat jentik nyamuk. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 43 
Cx. quinquefasciatus terkonfimasi sebagai vektor filariasis. Kondisi lingkungan berupa genangan air di 44 
sekitar rumah menjadi tempat perindukan nyamuk  45 
 46 
Kata Kunci: lingkungan; nyamuk vektor; filariasis; Pekalongan 47 
 48 
 49 
Naskah masuk: 27 Mei 2016 | Revisi:  3 Oktober 2016| Layak terbit: 27 November 20150 
PENDAHULUAN 51 
 52 
Penyakit filarisis merupakan salah satu penyakit tropis yang terabaikan (Neglected Tropical Disease) 53 
sebagaimana yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Oorganization). Tahun 54 
2000, the Global Programme to Eliminate Lymphatic Filariasis (GPELF) telah menetapkan upaya 55 
pengendalian filariasis yaitu memutus mata rantai penularan melalui pengobatan masal dan tata laksana 56 
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kesakitan dan pencegahan kecacatan (WHO; 2013). Indonesia sebagai wilayah endemis filariasis juga 57 
menetapkan target eliminasi melalui dua pilar yaitu memutus mata rantai penularan dan tata laksanana 58 
penderita untuk mengurangi kecacatan. (Departemen Kesehatan, 2010) Sementara upaya pencegahan 59 
dengan surveilan dan pengendalian vektor secara komprehensif belum banyak dilakukan. Keberadaan 60 
vektor yang infektif terus menambah jumlah kasus filariasis baru serta masih banyak penderita filariasis 61 
yang menyembunyikan diri, bahkah tidak mau melakukan pengobatan. Hal ini akan menambah beban 62 
yang semakin berat pula dalam pengendaliannya di masa-masa yang akan datang. 63 

Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia 2020, di Indonesia masih tercatat 10.758 kasus kronis 64 
filariasis. Jumlah kasus ini meningkat dibanding tahun sebelumnya (2018) sebanyak 10.681 kasus.  65 
Berdasarkan sebaran wilayah, masih terdapat 236 kabupaten/kota merupakan yang endemis filariasis 66 
dan tersebar di 28 propinsi, termasuk di dalamnya Propinsi Jawa Tengah. Propinsi Jawa Tengah 67 
mempunyai 402 kasus kronis filariais (Profil Kesehatan Indonesia, 2020).  Kota Pekalongan dan 68 
Kabupaten Pekalongan merupakan 2 wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah yang dinyatakan endemis 69 
filariasis. Pada tahun 2011 jumlah kasus filariasis tercatat 537 kasus, dan 141 merupakan kasus baru. 70 
Dari 141 kasus tersebut, 125 kasus diantaranya berasal dari Kota Pekalongan. Pada tahun 2012, jumlah 71 
kasus filariasis ditemukan di Kota Pekalongan meningkat sebanyak 66 kasus. (1) Hasil penelitian di lokasi 72 
yang sama menyebutkan bahwa Kelurahan Kertoharjo dan Kelurahan Jenggot merupakan kelurahan yang 73 
ditemukan kasus filariasis selama tiga tahun berturut–turut pada tahun 2014– 2016.(2) Informasi yang 74 
diperoleh dari web Dinas Kesehatan Kota Pekalongan menyebutkan bahwa pada tahun 2018 ditemukan 75 
37 penderita baru filariasis. Penemuan itu merupakan hasil penelitian Universitas Indonesia (UI), 76 
demikian dinyatakan oleh Kepala Bidang Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Pekolongan.(3)  77 

Berdasarkan perkembangan kasus filariasis yang terjadi dan terus meningkat maka Kota Pekalongan 78 
masih menjadi salah satu wilayah yang dinyatakan endemis filariasis dan menduduki peringkat pertana 79 
dalam jumlah kasus filariasis di Jawa Tengah.(4) Sehingga menjadi salah satu wilayah yang diprioritaskan 80 
untuk dilakukan eliminasi filariasis melalui Program Eliminasi Filariasis tahun 2011-2015 serentak satu 81 
Kota Pekalongan. Program tersebut berisi kegiatan utama yaitu POMP setahun sekali selama 5 tahun 82 
berturut-turut disertai penyuluhan. Sedangkan 2 kegiatan pokok lainya yaitu SDJ (Survei Darah Jari) dan 83 
penanganan kasus kronis filariasis.(5) Kegiatan POPM di Kota Pekalongan telah dilanjutkan pada periode 84 
ke-2 (2015-2019). Nanun demikian, filariasis di wilayah Pekalongan belum tereliminasi secara tuntas. 85 
Penelitian yang dilakukan pasca pengobatan selama 5 tahun pertama di salah satu kelurahan masih 86 
menunjukkan adanya penderita filariasis  dengan mikrofilaria rate sebesar 0,32% dengan kepadatan 87 
mikrofilaria 167/ml darah.(6)  Hal ini menjukkan bahwa masih terjadi transmisi filariasis di wilayah 88 
Pekalongan. 89 

Bertahannya filariasis di Kota Pekalongan tentu dipengaruhi oleh banyak faktor selain adanya 90 
penderita yang masih menjadi sumber penularan, faktor lingkungan dan perilaku masyarakat 91 
mempunyai kontribusi yang besar dalam penyebaran filariasis. Faktor lingkungan seperti keberadaan 92 
genangan air, semak semak, saluran pembuangan air limbah yang kurang baik akan menjadi habitat dan 93 
tempat berkembangbiaknya nyamuk yang diduga sevagai vektor filariasis. Nyamuk sendiri merupakan 94 
bagian dari lingkungan biologis yang memegang peran penting dalan penyebaran filarisis.  Melihat fakta 95 
seperti telah diuraikan, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor 96 
lingkungaan dan melihat potensi nyamuk Cx quinquefasciatus sebagai vektor filariasis di Kota Pekalongan. 97 
Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat sebagai informasi dalam menetapkan prioritas kebijakan 98 
dalam penanggulangan penyakit filariasis bagi Pemerintah setempat di masa yang akan datang.  99 
 100 
 101 
BAHAN DAN METODE 102 
 103 

Penelitian observasional dengan metode survei telah dilakukan di Kelurahann Jenggot dan kelurahan 104 
Kertoharjo Kota Pekalongan Jawa Tengah (Gambar 1). Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli sampai 105 
September 2018, untuk penangkapan nyamuk dilakukan pada bulan Juli 2018. Lokasi penelitian dipilih 106 
secara purposive dengan pertimbangan masih  ditemukan kasus baru filariasis pada tahun sebelumnya, 107 
yaitu Kelurahan Jenggot dan  Kertoharjo. Selanjutnya dipilih wilayah RW dimana terdapat kasus baru 108 
filariasis pada tahun sebelumnya. Lokasi penelitian terpilih adalah Rt 02 dan Rt 03 Rw 11 Kelurahan 109 
Jenggot, serta Rt 02 Rw 09 Kelurahan Kertoharjo. Sampel terpilih sebanyak 31 rumah untuk kedua 110 
kelurahan tersebut yang akan menjadi obyek penelitian dengan rincian seperti pada Tabel 1. 111 

 112 
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 113 
 114 

Gambar 1. Peta Kota pekalongan 115 
 116 
Table 1. Distribusi subyek penelitian berdasarkan tempat tinggal 117 

Alamat Jumlah % 

Jenggot 02/11 7 22,6 

Jenggot 03/11 9 29,0 

Kertoharjo 02/09 15 48,4 

Total 31 100,0 
 118 

Pengambilan sampel rumah dimulai dari rumah kasus filariasis, kemudian diambil rumah-rumah yang ada 119 
di sekitar kasus filariasis yang merupakan area ekologis jangkauan terbang nyamuk (+ 25 meter).  Variabel yang 120 
dikaji dalam penelitian ini meliputi aspek lingkungan dan aspek nyamuk yang diduga sebagai vektor filariasis. 121 
Pengumpulan data faktor lingkungan dilakukan dengan observasi langsung di sekitar rumah subyek. Observasi 122 
lingkungan dilakukan terhadap genangan air dengan melihat secara langsung ada tidaknya jentik nyamuk di 123 
genangan tersebut. Pengamatan keberadaan jentik ini memiliki kelemahan karena tidak melakukan pencidukan 124 
dan penghitungan jumlah jentik yang diamati. Sedangkan data nyamuk dikumpulkan dengan melakukan 125 
penangkapan nyamuk resting pada pagi hari mulai pukul 05.00 - 07.00 WIB. Penetapan waktu penangkapan 126 
nyamuk ini dilakukan berdasarkan pertimbangan untuk mendapatkan nyamuk yang telah menghisap darah pada 127 
tengah malam (nyamuk feed). Penangkapan nyamuk dilakukan secara langsung dengan mendatangi rumah 128 
sampel terpilih. Penangkapan nyamuk dilakukan satu kali waktu penangkapan (tidak ada pengulangan 129 
penangkapan) dengan durasi sekitar 30 menit per rumah. Waktu 30 menit ini digunakan untuk menyusuri 130 
seluruh sudut dalam rumah yang menjadi tempat peristirahatan nyamuk, selanjutnya mencermati dan 131 
menangkap nyamuk yang telah menghisap darah atau kenyang darah (bloodfed). Identifikasi nyamuk dilakukan 132 
dengan merujuk pada Kunci Identifikasi Nyamuk Culex (Ditjen P2M & PL, 2008). Hasil penelitian sebelumnya 133 
di Kota yang sama menunjukkan bahwa penangkapan nyamuk pada pagi hari (resting) menghasilkan temuan 134 
nyamuk yang mengandung larva cacing filaria.(Nurjazuli, 2015) Hal tersebut menjadi pertimbangan penting 135 
peneliti karena nyamuk mencari makan (menghisap darah) pada malam hari dan sudah kenyang, kemudian 136 
nyamuk akan beristirahat di dalam rumah sebelum kembali ke tempat perindukannya.  137 

Penangkapan nyamuk dilakukan oleh petugas entomologi puskesmas sebagai kolektor yang sudah 138 
berpengalaman dalam survei penangkapan nyamuk. Kolektor menangkap nyamuk resting menggunakan 139 
aspirator, kemudian nyamuk yang tertangkap di setiap rumah dipindahkan ke paper cup yang sudah diberi 140 
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pengumpulan data lingkungan di akhir setelah membahas teknik 
pengumpulan nyamuk. sehingga alurnya sa,a antara metode dan 
hasil 
 
Sudah saya tambahkan Teknik observasinya. 
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label/kode. Proses kegiatan rearing nyamuk lapangan yang tertangkap dilaksanakan di Laboratorium Balai 141 
Penelitian Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarnegara. Optimasi suhu dan kelembaban kendang dilakukan 142 
dengan meletakan handuk basah di atas kandang. Nyamuk diberikan larutan gula setiap 2 jam sekali dan 143 
dibiarkan sampai 10-12 hari. Pembedahan nyamuk dilaksanakan setelah 12 hari dengan menggunakan metode 144 
pembedahan. Sehingga pada saat dilakukan pembedahan di laboratorium, larva cacing filaria (kalau memang 145 
ada) sudah berkembang menjadi larva cacing L3 dan mudah diidentifikasi. Pemeriksaan laboratorium untuk 146 
menemukan larva cacing filaria dilakukan dengan pembedahan bagian thorak nyamuk (mosquito dissection) per 147 
individu. Data penelitian diolah secara deskriptif melalui narasi dan tabel-tabel distribusi frekuensi. 148 
 149 
 150 
HASIL 151 

Variasi nyamuk tertangkap  152 

Hasil penangkapan nyamuk di Kelurahan Jenggot dan Kertoharjo pada jam 05.00-07.00 memperoleh 153 
417 ekor nyamuk (jantan dan betina) dari 31 rumah. Total nyamuk betina yang tertangkap sebanyak 182 154 
ekor yang terdiri dari 2 spesies yaitu Cx. quinquefasciatus dan Aedes aegypti. Penangkapan nyamuk 155 
difokuskan pada tempat peristirahatan nyamuk seperti dinding, pakaian tergantung, bawah meja dan 156 
kursi, sudut-sudut ruang, sepeda, dan kandang ternak. Variasi nyamuk tertangkap secara rinci seperti 157 
pada Tabel 2.  158 

 159 
Tabel 2. Variasi nyamuk resting yang tertangkap di Kota Pekalongan bulan Juli 2018 160 
 161 

No Spesies nyamuk  Jumlah nyamuk tertangkap Total 
Jantan  Betina 

1. 
2. 

Culex quinquefasciatus 
Aedes aegypti 

235 (56,90%) 

0 (0%) 

178 (43,10%) 

4 (100%) 

413 (99,04%) 
4 (0,96%) 

 Jumlah 235 (56,35%) 182 (43,65%) 417 (100%) 
 162 

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui  bahwa sebagian besar nyamuk tertangkap adalah spesies Culex 163 
quinquefasciatus (99,04%). Bila dilihat dari jenis kelamin, nyamuk betina tertangkap sebanyak 43,65%. 164 
Semua (100%) nyamuk Aedes aegypti tertangkap adalan betina.  165 
 166 
Identifikasi mikrofilaria pada nyamuk 167 
 168 

Sebanyak 182 ekor nyamuk betina yang dibedah ditemukan sebanyak 8 ekor nyamuk yang positif 169 
cacing filaria L3 di bagian thorax nyamuk  dengan rincian:  lima (5) ekor nyamuk tertangkap di Kelurahan 170 
Jenggot (Rt3 RW 11) dan tiga (3) ekor nyamuk di Kelurahan Kertoharjo (RT2 RW 9). Hasil pemeriksaan 171 
mikrofilaria secara rinci seperti pada Tabel 3. 172 
 173 
Tabel 3. Hasil pemeriksaan mikrofilaria pada nyamuk di Kota Pekalongan bulan Juli 2018  174 
 175 
No Lokasi 

Penelitian 
Spesies nyamuk Jumlah nyamuk 

betina dibedah 
Jumlah nyamuk 
posiitif 

Infective 
rate (%) 

1 Kel. Jenggot Cx. quinquefasciatus 
Ae. aegypti 

94 5 5,32 
0 0 0 

2 Kel. Kertoharjo Cx. quinquefasciatus 84 3 3,86 
Ae. aegypti 4 0 0 

Jumlah 182 8 4,39 
 176 

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui ada 8 ekor nyamuk yang positip mengandung cacing filaria L3. 177 
Dengan demikian dapat dinyatakan infective rate nyamuk betina yang dibedah dan diidentifikasi sebesar 178 
4,39%. Semua nyamuk yang positip mengandung larva cacing filarisis adalah Culex qinquefasciatus. 179 

 180 
 181 

Faktor lingkungan yang mendukung kehidupan nyamuk 182 

 183 
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Lingkungan fisik erat kaitannya dengan kehidupan nyamuk vektor. Lingkungan fisik dapat 184 
menciptakan tempat perkembangbiakan dan peristirahat nyamuk. Hasil observasi lingkungan diketahui 185 
sebanyak 23 rumah terdapat genangan air (74,2%), sisanya 8 rumah (25,8%) tidak ditemukan genangan 186 
air. Adapun jenis tempat perkembangbiakan nyamuk dapat dilihat pada Tabel 4. Gambar 2 merupakan 187 
kondisi lingkungan di depan dan sekitar rumah yang dapat menjadi tempat berkembangbiaknya nyamuk. 188 
 189 
Tabel 4. Jenis tempat perkembangbiakan potensial nyamuk vektor di Kota Pekalongan tahun 2018 190 
 191 
Jenis Genangan Air Jumlah Persentase(%) 
Saluran pembuangan air limbah, air tidak mengalir 13 56,52 
Selokan/ parit umum, air tidak mengalir lancar 4 17,39 
Kubangan air limbah 7 30,43 
 192 
 193 

 
 

 
 

(a) Saluran umum di depan rumah 

 

 
 

 
 

(b) Sumur resapan air limbah terbuka 

 

 
 

(c) Saluran air limbah terbuka 

 

 
 

 
 

(d) Kandang tempat istirahat nyamuk 

 194 
Gambar 2. Lingkungan fisik yang berhubungan dengan perkembangbiakan nyamuk 195 

  
 196 
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Pada penelitian ini juga dilakukan observasi terhadap keberadaan jentik pada genangan air 197 
tersebut. Sebanyak 23 rumah terdapat genangan air, setelah diobservasi ditemukan sebanyak 19 (82,6%) 198 
terdapat jentik nyamuk di dalamnya.  Hasil pengamatan langsung menunjukkan keberadaan jentik pada 199 
genangan air yang berada di depan maupun sekitar rumah. Hal ini didukung oleh kondisi genangan air 200 
yang tidak pernah dibersihkan, seperti selokan di depan rumah.  201 

Hasil observasi di lokasi penelitian menemukan adanya saluran air di depan rumah yang 202 
tidak mengalir lancar (a). Penampungan air limbah rumah tangga yang sudah dibuat dengan 203 
baik, namun kondisinya terbuka juga berpeluang menjadi tempat perindukan nyamuk (b). 204 
Begitu pula air limbah rumah tangga yang dibuang secara terbuka tanpa dibuatkan saluran akan 205 
menjadi perindukan yang sangat potensial untuk perkembangan nyamuk Culex (c). Dalam salah 206 
satu siklus kehidupannya, nyamuk mempunyai kebiasaan beristirahat setelah menghisap darah 207 
manusia. Tempat peristirahatan nyamuk bisa berada di dalam rumah (seperti sudut sudut yang 208 
ada di dalam rumah, pakaian tergantung, bawah meja, dan vas bunga) maupun di luar rumah. 209 
Salah satu peristirahatan nyamuk di luar rumah dan ditemukan banyak nyamuk adalah kandang 210 
ternak (d). 211 
 212 
PEMBAHASAN  213 
 214 

Hasil identikasi nyamuk dalam penelitian ini menemukan nyamuk Cx. quiquefasciatus sebagai 215 
nyamuk  yang dominan tertangkap (99,04%) dan sebagian kecil adalah nyamuk Aedes aegytpti (0,96%). 216 
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan banwa Cx. 217 
quiquefasciatus merupakan nyamuk yang dominan tertangkap di wilayah endemis filariasis. Hasil 218 
penelitian di Kabupaten semarang (2019) mendapatkan dominasi Culex quinquefasciatus sebesar 81% 219 
dan Ae. aegypti 19%.(7) Hasil bedah nyamuk betina dalam penelitian ini menemukan 8 ekor nyamuk Cx. 220 
quinquefasciatus yang positif mengandung cacing filaria L3 (infective rate 4,39%). Sebanyak 5 ekor 221 
ditemukan di Kelurahan Jenggot dan 3 ekor ditemukan di Kelurahan Kertoharjo Kota Pekalongan. Angka 222 
ini jauh lebih kecil dibanding dengan hasil penelitian 14 tahun yang lalu di Kota Pekalongan. Hasil 223 
penelitian tersebut menemukan sebanyak 86 dari 250 ekor nyamuk Cx. quinquefasciatus positif cacing 224 
filaria L3 (infective rate 34,4%) dari 6 kali kegiatan survei yang dilakukan.(8) Penelitian lain di wilayah 225 
yang sama juga menemukan  524 ekor nyamuk yang dibedah diperoleh 8 nyamuk mengandung larva 226 
cacing filaria L3 (infective rate 1,53%) pada spesies nyamuk Cx. quinqueasciatus. Keberadaan nyamuk Cx. 227 
quinquefasciatus merupakan spesies nyamuk yang dominan ditemukan di lokasi penelitian  ini 228 
(98,88%).(9) Dominansi ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan di Pekalongan sebelumnya 229 
yang menyatakan Cx. quinquefasciatus adalah nyamuk yang dominan dengan kelimpahan nisbi paling 230 
tinggi.(10) Spesies nyamuk yang menjadi vektor filariasis berbeda antar wilayah sesuai dengan kondisi 231 
lingkungan dan keberadaan penyakit tular vektor lainnya. Penelitian di Sumba Timur yang merupakan 232 
daerah endemis malaria, ditemukan 1 larva cacing filaria L3 pada 1 ekor nyamuk Anopheles vagus di desa 233 
Kukitalu dan 1 larva cacing filaria L3 pada 1 ekor nyamuk Anopheles sundaicus di Desa Ate Dalo.(11) Hal 234 
ini menununjukkan bahwa berbagai spesies nyamuk dapat menjadi vektor filariasis sesuai dengan 235 
karakteristik wilayah setempat. Seperti halnya hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Kuantan 236 
Sengingi Propinsi Riau yang menemukan Cx. Vinsui dan Cx. quinquefasciatus merupakan nyamuk dominan 237 
yang ditemukan di lokasi penelitian.(12) 238 

Hasil penelitian ini menunjukkan sebanyak 74,2% rumah responden ditemukan genangan air dan 239 
82,6% diantaranya ditemukan larva nyamuk yang jumlahya sangat banyak. Hasil observari ditemukan 240 
indikasi bahwa genangan air tersebut tidak pernah dibersihkan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi 241 
masyarakat dalam pengelolaan lingkungan belum berjalan secara maksimal. Keberadaan genangan air 242 
pada jarak tersebut akan mendekatkan manusia dengan nyamuk vektor filariasis sehingga risiko terkena 243 
filariasis pada orang yang tinggal dekat genangan air lebih tinggi dibandingkan orang yang tinggal jauh 244 
dari genangan air. Hal ini dikuatkan hasil penelitian di Kuningan yang menyatakan bahwa keberadaan 245 
saluran pembuangan air limbah yang kurang baik berhubungan signifikan dengan kejaidan filariasis.(13) 246 
Peran genangan air limbah juga berpengaruh terhadap distribusi habitat vektor filariasis dan mata rantai 247 
penularannya, karena mempengaruhi dan mendukung kepadatan nyamuk Culex quinquefasciatus.(14) 248 

Selain genangan air, ada faktor lingkungan lain yang berperan dalam perkembangan filariasis di suatu 249 
wilayah, yaitu keberaan semak-semak di sekitar rumah pendirita filariasis. Kelurahan Kertoharjo dan 250 
Kelurahan Jenggot merupakan 2 kelurahan yang lokasinya berdekatan namun mempunyai kondisi 251 
lingkungan yang sedikit berbeda. Lingkungan biologis seperti tanaman atau pohon    juga dapat menjadi 252 
tempat    yang    berpotensi sebagai   habitat   nyamuk   dimana   tempat yang berpotensi tersebut terletak 253 
dengan jarak kurang dari 500 meter dari rumah tinggal yang memungkinkan nyamuk   terbang   dan   254 
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menghisap darah.   Hampir seluruh responden yang tinggal di lingkungan sekitar rumah terdapat tempat 255 
yang berpotensi sebagai tempat perindukan nyamuk berisiko tinggi terhadap penularan filariasis.(15) 256 
Penelian yang dilakukan di Papua Barat juga menguatkan peran lingkungan dan perilaku yang 257 
berhubungan dengan kejadian filariasis. Ada tiga faktor yang berhubungan signifikan dengan kejadian 258 
filariasis yaitu keberadaan genangan air (p-velue 0,002), memakai pakaian minimal (p value 0,01), dan 259 
rumah tinggal dekat kolam air (kuran 500 meter) dengan p-value 0,002.(16) 260 

 Penelitian Shobiechah menyebutkan bahwa lokasi penderita filariasis di Kelurahan Kertoharjo saling 261 
berdekatan dan berada di sekitar semak belukar maupun semak terurus, sedangkan di Kelurahan 262 
Jenggot, tidak ada semak terurus dan hanya ada semak belukar. Keberadaaan penderita di Kelurahan 263 
Jenggot juga berada di sekitar semak belukar dan saling bergerombol satu sama lain.(17) Penelitian 264 
filariasis di kepulauan Riau juga menyatakan bahwa keberadaan genangan air dan semak-semak 265 
merupakan faktor lingkungan yang berhubungan dengan kejadian filariasis dengan nilai signifikasni 266 
masing-masing 0,038 dan 0,035.(18) Fitri Juwita dalam penelitiannya juga menemukan bahwa 267 
keberadaan tempat perindukan nyamuk dapat mempengaruhi risiko penularan filariasis dan 268 
berhubungan signifikan dengan kejadian filariasis (p-value 0,00). Tempat perindukan yang paling banyak 269 
adalah genangan air dalam saluran yang tidak mengalir lancar di sekitar rumah.(19) Hasil penelitian di 270 
Kota Semarang juga menemukan bahwa banyak tempat perindukan nyamuk yang potensial di sekitar 271 
rumah penderita filariasis. Genangan air di sekitar rumah perlu dihindari atau dibersihkan guna 272 
menghilangkan tempat perindukan nyamuk yang dapat menjadi vektor filariasis.(20) Hasil hasil 273 
penelitian tersebut menguatkan betapa pentingnya genangan air maupun semak-semat di sekitar rumah 274 
perlu mendapatkan perhatian oleh pemiliknya agar tidak menjadi tempat berkembangbiaknya nyamuk 275 
yang dapat berpotensi sebagai penular filariasis di suatu wilayah. 276 

Upaya pengendalian filariasis di Kota Pekalongan perlu terus ditingkatkan di masa yang akan datang.  277 
Upaya yang harus dilakukan adalah kegiatan surveilans baik pada manusia maupun nyamuk yang diduga 278 
sebagai vektor filariasis. Deteksi    cacing mikrofilaria    pada nyamuk    di    wilayah    yang    telah 279 
melakukan POPM penting dilakukan sebagai upaya evaluasi untuk mendeteksi keberadaan parasit pada 280 
nyamuk penular dalam pemutusan transmisi. Surveilans tidak hanya dilakukan pada manusia namun juga 281 
dilakukan secara komprehensif terhadap vektor penularnya. (21) 282 

 Dengan teridentifikasinya Cx. quinquefasciatus positif mengandung cacing filaria dan kondisi 283 
lingkungan yang mendukung perkembangan nyamuk (genangan air yang terdapat jenik), maka potensi 284 
penularan filariasis di Kota Pekalongan masih akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Keberadaan 285 
jentik nyamuk pada saluran air tersebut menunjukkan tidak adanya aktivitas bersih lingkungan (selokan 286 
air) yang dilakukan oleh masyarakat. Kondisi ini bisa mencerminkan kepedulian maupun partisipasi 287 
masyarakat dalam pengelolaan lingkungan masih relatif rendah dalam pengendalian filariasis.  288 

Upaya pencegahan bisa dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan 289 
penyuluhan seperti menghindari kontak dengan vektor penyakit filariasis yaitu nyamuk, diantaranya 290 
menggunakan kelambu, menutup ventilasi rumah dengan kawat kasa, dan menggunakan anti 291 
nyamuk.(22) Hasil penelitian yang lalu mengenai praktik pencegahan filariasis di lokasi yang sama 292 
menunjukkan tidak ada hubungan antara dukungan kepala keluarga dengan praktik pencegahan 293 
filariasis. Aktivitas masyarakat dalam melakukan praktik pencegahan masih kurang (46,2%) dan yang 294 
melakukan praktik pencegahan cukup sebanyak 53,8%.(23) Dukungan keluarga ini penting untuk selalu 295 
ditingkatkan agar masyarakat berpartisipasi maksimal dalam pengendalian filariasis. Untuk itu 296 
diperlukan peran tokoh masyarakat untuk bisa memotivasi dan menggerakkan masyarakat untuk 297 
membersihkan dan memelihara lingkungan sekitarnya agar tidak menjadi tempat perkembangbiakan 298 
nyamuk penular filariasis. 299 
 300 
 301 
KESIMPULAN 302 
 303 

Culex quinquefasciatus merupakan vektor filariasis di Kota Pekalongan. Hal ini didukung hasil bedah 304 
nyamuk yang menemukan sebanyak 8 ekor nyamuk positif mengandung cacing filaria L3 (infective rate 305 
4,39%). Faktor lingkungan yang mendukung perkembangan nyamuk vektor filariasis di lokasi penelitian 306 
adalah genangan air di sekitar rumah penderita (74,2%); dan 86,2% diantaranya terdapat jentik nyamuk. 307 
Jenis genangan air yang ada adalah saluran air limbah rumah tangga terbuka, sumur resapan air limbah 308 
yang terbuka, dan saluran air di depan rumah penduduk.  309 
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 2 

Potensi Culex quinquefasciatus Sebagai Vektor 3 

Filariasis dan Kondisi Lingkungan di Kota Pekalongan  4 

Potential of Culex quinquefasciatus as Lymphatic Filariasis Vector in Pekalongan City 5 

 6 
Nurjazuli Nurjazuli 1*, Nikie Astorina Yunita Dewanti1 7 
1 Departemen Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro, Semarang 8 
*) Corresponding author: Nurjazuli : nurjzl_fkmundip@yahoo.co.id 9 
 10 
Abstract. Pekalongan City was still one of an endemic area of Lymphatic Filariasis (LF). Twice cycles of Mass 11 
Drug Administration (MDA) had been implemented, but the Microfilaria rate (Mf rate) was still more than 12 
1%. This research aimed to study the potential of Culex quinquefasciatus as vector of LF in Pekalongan City. 13 
It was observational research. A Cross-sectional design was chosen as approach in compiling information 14 
related to environment factors and mosquitoes. The population of this research was houses located in 15 
Jenggot and Kertoharjo village. As more as 31 houses had been selected as sample using purposive sampling. 16 
Variables studied in this research were environment factors and mosquito vectors. Data collection using 17 
observation, and laboratory examination through mosquito dissection. Data would be analyzed 18 
descriptively. This research found 8 Culex quinquefasciatus mosquitoes ware positive filarial worm L3 19 
(infective rate 4.39%). This research also found that 74.2% of houses had mosquitoes’ breeding sites around 20 
the houses. The kind of breeding site were domestic waste disposal, drainage in front of the house, and 21 
infiltration well of domestic waste. As more as 86.2% of the breeding site contained mosquito larvae.  This 22 
research concluded that Cx. quinquefasciatus was confirmed positive filaria worm which was supposed to be 23 
mosquito vector for Lymphatic Filariasis in Pekalongan City. The breeding site related to the mosquito 24 
development were small water bodies, drainage in front and around of the house to be a breeding site for 25 
mosquito development.  26 
 27 
Keywords: environment; mosquito vector; Filariasis; Pekalongan 28 
 29 
Abstrak. Kota Pekalongan merupakan salah satu daerah endemis filariasis di Jawa Tengah (Mf rate >1%). 30 
Pemberinan Obat Pencegahan Massal (POPM) telah dilaksanakan 2 siklus, namun kasus filariasis baru 31 
masih ditemukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi nyamuk sebagai vektor filariasis di 32 
Kota Pekalongan. Penelitian ini merupakan cross-sectional. Lokasi penelitian dipilih Kelurahan Jenggot 33 
dan Kertoharjo. Sampel penelitian diambil sebanyak 31 rumah yang ada di sekitar penderita filariasis. 34 
Variabel yang dikaji dalam penelitian ini adalah faktor lingkungan dan nyamuk yang diduga sebagai 35 
vektor filariasis. Penguumpulan data nyamuk dan lingkungan dilakukan dengan cross-sectional pada 36 
Kelurahan Jenggot dan Kertoharjo. Penangkapan nyamuk dilakukan dengan menggunakan aspirator yang 37 
dilakukan pada pagi hari. Nyamuk yang tertangkap dilakukan pembedahan (dissesction). Data hasil 38 
penelitian diolah secara deskriptif dengan narasi dan tabel distribusi frekuensi. Penelitian ini 39 
menemukan sebanyak 8 ekor nyamuk Culex quinquefasciatus positip cacing filaria L3 (infective rate 40 
4,39%) dan sebanyak 74,2% di sekitar rumah responden terdapat genangan air berupa buangan limbah 41 
rumah tangga, saluran air di depan rumah, dan sumur resapan yang tidak tertutup. Dari sejumlah 42 
genangan air tersebut, 86,2% diantaranya terdapat jentik nyamuk. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 43 
Cx. quinquefasciatus terkonfimasi sebagai vektor filariasis. Kondisi lingkungan berupa genangan air di 44 
sekitar rumah menjadi tempat perindukan nyamuk  45 
 46 
Kata Kunci: lingkungan; nyamuk vektor; filariasis; Pekalongan 47 
 48 
 49 
Naskah masuk: 27 Mei 2016 | Revisi:  3 Oktober 2016| Layak terbit: 27 November 20150 
PENDAHULUAN 51 
 52 
Penyakit filarisis merupakan salah satu penyakit tropis yang terabaikan (Neglected Tropical Disease) 53 
sebagaimana yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Oorganization). Tahun 54 
2000, the Global Programme to Eliminate Lymphatic Filariasis (GPELF) telah menetapkan upaya 55 
pengendalian filariasis yaitu memutus mata rantai penularan melalui pengobatan masal dan tata laksana 56 
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kesakitan dan pencegahan kecacatan.(1) Indonesia sebagai wilayah endemis filariasis juga menetapkan 57 
target eliminasi melalui dua pilar yaitu memutus mata rantai penularan dan tata laksanana penderita 58 
untuk mengurangi kecacatan.(2) Sementara upaya pencegahan dengan surveilan dan pengendalian 59 
vektor secara komprehensif belum banyak dilakukan. Keberadaan vektor yang infektif terus menambah 60 
jumlah kasus filariasis baru serta masih banyak penderita filariasis yang menyembunyikan diri, bahkah 61 
tidak mau melakukan pengobatan. Hal ini akan menambah beban yang semakin berat pula dalam 62 
pengendaliannya di masa-masa yang akan datang. 63 

Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia 2020, di Indonesia masih tercatat 10.758 kasus kronis 64 
filariasis. Jumlah kasus ini meningkat dibanding tahun sebelumnya (2018) sebanyak 10.681 kasus.  65 
Berdasarkan sebaran wilayah, masih terdapat 236 kabupaten/kota merupakan yang endemis filariasis 66 
dan tersebar di 28 propinsi, termasuk di dalamnya Propinsi Jawa Tengah. Propinsi Jawa Tengah 67 
mempunyai 402 kasus kronis filariais.(3) Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan merupakan 2 68 
wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah yang dinyatakan endemis filariasis. Pada tahun 2011 jumlah 69 
kasus filariasis tercatat 537 kasus, dan 141 merupakan kasus baru. Dari 141 kasus tersebut, 125 kasus 70 
diantaranya berasal dari Kota Pekalongan. Pada tahun 2012, jumlah kasus filariasis ditemukan di Kota 71 
Pekalongan meningkat sebanyak 66 kasus. (4) Hasil penelitian di lokasi yang sama menyebutkan bahwa 72 
Kelurahan Kertoharjo dan Kelurahan Jenggot merupakan kelurahan yang ditemukan kasus filariasis 73 
selama tiga tahun berturut–turut pada tahun 2014– 2016.(5) Informasi yang diperoleh dari web Dinas 74 
Kesehatan Kota Pekalongan menyebutkan bahwa pada tahun 2018 ditemukan 37 penderita baru 75 
filariasis. Penemuan itu merupakan hasil penelitian Universitas Indonesia (UI), demikian dinyatakan oleh 76 
Kepala Bidang Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Pekolongan.(6)  77 

Berdasarkan perkembangan kasus filariasis yang terjadi dan terus meningkat maka Kota Pekalongan 78 
masih menjadi salah satu wilayah yang dinyatakan endemis filariasis dan menduduki peringkat pertana 79 
dalam jumlah kasus filariasis di Jawa Tengah.(7) Sehingga menjadi salah satu wilayah yang diprioritaskan 80 
untuk dilakukan eliminasi filariasis melalui Program Eliminasi Filariasis tahun 2011-2015 serentak satu 81 
Kota Pekalongan. Program tersebut berisi kegiatan utama yaitu POMP setahun sekali selama 5 tahun 82 
berturut-turut disertai penyuluhan. Sedangkan 2 kegiatan pokok lainya yaitu SDJ (Survei Darah Jari) dan 83 
penanganan kasus kronis filariasis.(8) Kegiatan POPM di Kota Pekalongan telah dilanjutkan pada periode 84 
ke-2 (2015-2019). Nanun demikian, filariasis di wilayah Pekalongan belum tereliminasi secara tuntas. 85 
Penelitian yang dilakukan pasca pengobatan selama 5 tahun pertama di salah satu kelurahan masih 86 
menunjukkan adanya penderita filariasis  dengan mikrofilaria rate sebesar 0,32% dengan kepadatan 87 
mikrofilaria 167/ml darah.(9)  Hal ini menjukkan bahwa masih terjadi transmisi filariasis di wilayah 88 
Pekalongan. 89 

Bertahannya filariasis di Kota Pekalongan tentu dipengaruhi oleh banyak faktor selain adanya 90 
penderita yang masih menjadi sumber penularan, faktor lingkungan dan perilaku masyarakat 91 
mempunyai kontribusi yang besar dalam penyebaran filariasis. Faktor lingkungan seperti keberadaan 92 
genangan air, semak semak, saluran pembuangan air limbah yang kurang baik akan menjadi habitat dan 93 
tempat berkembangbiaknya nyamuk yang diduga sevagai vektor filariasis. Nyamuk sendiri merupakan 94 
bagian dari lingkungan biologis yang memegang peran penting dalan penyebaran filarisis.  Melihat fakta 95 
seperti telah diuraikan, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor 96 
lingkungaan dan melihat potensi nyamuk Cx quinquefasciatus sebagai vektor filariasis di Kota Pekalongan. 97 
Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat sebagai informasi dalam menetapkan prioritas kebijakan 98 
dalam penanggulangan penyakit filariasis bagi Pemerintah setempat di masa yang akan datang.  99 
 100 
 101 
BAHAN DAN METODE 102 
 103 

Penelitian observasional dengan metode survei telah dilakukan di Kelurahann Jenggot dan kelurahan 104 
Kertoharjo Kota Pekalongan Jawa Tengah (Gambar 1). Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli sampai 105 
September 2018, untuk penangkapan nyamuk dilakukan pada bulan Juli 2018. Lokasi penelitian dipilih 106 
secara purposive dengan pertimbangan masih  ditemukan kasus baru filariasis pada tahun sebelumnya, 107 
yaitu Kelurahan Jenggot dan  Kertoharjo. Selanjutnya dipilih wilayah RW dimana terdapat kasus baru 108 
filariasis pada tahun sebelumnya. Lokasi penelitian terpilih adalah Rt 02 dan Rt 03 Rw 11 Kelurahan 109 
Jenggot, serta Rt 02 Rw 09 Kelurahan Kertoharjo. Sampel terpilih sebanyak 31 rumah untuk kedua 110 
kelurahan tersebut yang akan menjadi obyek penelitian dengan rincian seperti pada Tabel 1. 111 

 112 

Commented [E1]: Saran untuk pendahuluan agar sistematis 
yang diceritakan oleh penulis :  
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sebagaimana yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia 
(WHO). Tahun ...., the Global Programme to Eliminate Lymphatic 
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filariasis yaitu.......... Indonesia sebagai wilayah endemis filariasis 
juga menetapkan target eliminasi yaitu dua pilar ........(sitasi) 
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 113 
 114 

Gambar 1. Peta Kota pekalongan 115 
 116 
Table 1. Distribusi subyek penelitian berdasarkan tempat tinggal 117 

Alamat Jumlah % 

Jenggot 02/11 7 22,6 

Jenggot 03/11 9 29,0 

Kertoharjo 02/09 15 48,4 

Total 31 100,0 
 118 

Pengambilan sampel rumah dimulai dari rumah kasus filariasis, kemudian diambil rumah-rumah yang ada 119 
di sekitar kasus filariasis yang merupakan area ekologis jangkauan terbang nyamuk (+ 25 meter).  Variabel yang 120 
dikaji dalam penelitian ini meliputi aspek lingkungan dan aspek nyamuk yang diduga sebagai vektor filariasis. 121 
Pengumpulan data faktor lingkungan dilakukan dengan observasi langsung di sekitar rumah subyek. Observasi 122 
lingkungan dilakukan terhadap genangan air dengan melihat secara langsung ada tidaknya jentik nyamuk di 123 
genangan tersebut. Pengamatan keberadaan jentik ini memiliki kelemahan karena tidak melakukan pencidukan 124 
dan penghitungan jumlah jentik yang diamati. Sedangkan data nyamuk dikumpulkan dengan melakukan 125 
penangkapan nyamuk resting pada pagi hari mulai pukul 05.00 - 07.00 WIB. Penetapan waktu penangkapan 126 
nyamuk ini dilakukan berdasarkan pertimbangan untuk mendapatkan nyamuk yang telah menghisap darah pada 127 
tengah malam (nyamuk feed). Penangkapan nyamuk dilakukan secara langsung dengan mendatangi rumah 128 
sampel terpilih. Penangkapan nyamuk dilakukan satu kali waktu penangkapan (tidak ada pengulangan 129 
penangkapan) dengan durasi sekitar 30 menit per rumah. Waktu 30 menit ini digunakan untuk menyusuri 130 
seluruh sudut dalam rumah yang menjadi tempat peristirahatan nyamuk, selanjutnya mencermati dan 131 
menangkap nyamuk yang telah menghisap darah atau kenyang darah (bloodfed). Identifikasi nyamuk 132 
dilakuka(2)n dengan merujuk pada Kunci Identifikasi Nyamuk Culex.(3) Hasil penelitian sebelumnya di Kota 133 
yang sama menunjukkan bahwa penangkapan nyamuk pada pagi hari (resting) menghasilkan temuan nyamuk 134 
yang mengandung larva cacing filaria.(10) Hal tersebut menjadi pertimbangan penting peneliti karena nyamuk 135 
mencari makan (menghisap darah) pada malam hari dan sudah kenyang, kemudian nyamuk akan beristirahat di 136 
dalam rumah sebelum kembali ke tempat perindukannya.  137 

Penangkapan nyamuk dilakukan oleh petugas entomologi puskesmas sebagai kolektor yang sudah 138 
berpengalaman dalam survei penangkapan nyamuk. Kolektor menangkap nyamuk resting menggunakan 139 
aspirator, kemudian nyamuk yang tertangkap di setiap rumah dipindahkan ke paper cup yang sudah diberi 140 

Commented [E4]: Ceritakan teknik observasi 
lingkungan...apakah hanya dicatat TPP yang ada atau dilakukan 
pencidukan untuk melihat positif atau negatif jentik (sesuai masukan 
MB tuliskan metode/prosdur yang dilakukan saat melakukan 
pengumpulan data lingkungan di akhir setelah membahas teknik 
pengumpulan nyamuk. sehingga alurnya sa,a antara metode dan 
hasil 
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label/kode. Proses kegiatan rearing nyamuk lapangan yang tertangkap dilaksanakan di Laboratorium Balai 141 
Penelitian Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarnegara. Optimasi suhu dan kelembaban kendang dilakukan 142 
dengan meletakan handuk basah di atas kandang. Nyamuk diberikan larutan gula setiap 2 jam sekali dan 143 
dibiarkan sampai 10-12 hari. Pembedahan nyamuk dilaksanakan setelah 12 hari dengan menggunakan metode 144 
pembedahan. Sehingga pada saat dilakukan pembedahan di laboratorium, larva cacing filaria (kalau memang 145 
ada) sudah berkembang menjadi larva cacing L3 dan mudah diidentifikasi. Pemeriksaan laboratorium untuk 146 
menemukan larva cacing filaria dilakukan dengan pembedahan bagian thorak nyamuk (mosquito dissection) per 147 
individu. Data penelitian diolah secara deskriptif melalui narasi dan tabel-tabel distribusi frekuensi. 148 
 149 
 150 
HASIL 151 

Variasi nyamuk tertangkap  152 

Hasil penangkapan nyamuk di Kelurahan Jenggot dan Kertoharjo pada jam 05.00-07.00 memperoleh 153 
417 ekor nyamuk (jantan dan betina) dari 31 rumah. Total nyamuk betina yang tertangkap sebanyak 182 154 
ekor yang terdiri dari 2 spesies yaitu Cx. quinquefasciatus dan Aedes aegypti. Penangkapan nyamuk 155 
difokuskan pada tempat peristirahatan nyamuk seperti dinding, pakaian tergantung, bawah meja dan 156 
kursi, sudut-sudut ruang, sepeda, dan kandang ternak. Variasi nyamuk tertangkap secara rinci seperti 157 
pada Tabel 2.  158 

 159 
Tabel 2. Variasi nyamuk resting yang tertangkap di Kota Pekalongan bulan Juli 2018 160 
 161 

No Spesies nyamuk  Jumlah nyamuk tertangkap Total 
Jantan  Betina 

1. 
2. 

Culex quinquefasciatus 
Aedes aegypti 

235 (56,90%) 

0 (0%) 

178 (43,10%) 

4 (100%) 

413 (99,04%) 
4 (0,96%) 

 Jumlah 235 (56,35%) 182 (43,65%) 417 (100%) 
 162 

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui  bahwa sebagian besar nyamuk tertangkap adalah spesies Culex 163 
quinquefasciatus (99,04%). Bila dilihat dari jenis kelamin, nyamuk betina tertangkap sebanyak 43,65%. 164 
Semua (100%) nyamuk Aedes aegypti tertangkap adalan betina.  165 
 166 
Identifikasi mikrofilaria pada nyamuk 167 
 168 

Sebanyak 182 ekor nyamuk betina yang dibedah ditemukan sebanyak 8 ekor nyamuk yang positif 169 
cacing filaria L3 di bagian thorax nyamuk  dengan rincian:  lima (5) ekor nyamuk tertangkap di Kelurahan 170 
Jenggot (Rt3 RW 11) dan tiga (3) ekor nyamuk di Kelurahan Kertoharjo (RT2 RW 9). Hasil pemeriksaan 171 
mikrofilaria secara rinci seperti pada Tabel 3. 172 
 173 
Tabel 3. Hasil pemeriksaan mikrofilaria pada nyamuk di Kota Pekalongan bulan Juli 2018  174 
 175 
No Lokasi 

Penelitian 
Spesies nyamuk Jumlah nyamuk 

betina dibedah 
Jumlah nyamuk 
posiitif 

Infective 
rate (%) 

1 Kel. Jenggot Cx. quinquefasciatus 
Ae. aegypti 

94 5 5,32 
0 0 0 

2 Kel. Kertoharjo Cx. quinquefasciatus 84 3 3,86 
Ae. aegypti 4 0 0 

Jumlah 182 8 4,39 
 176 

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui ada 8 ekor nyamuk yang positip mengandung cacing filaria L3. 177 
Dengan demikian dapat dinyatakan infective rate nyamuk betina yang dibedah dan diidentifikasi sebesar 178 
4,39%. Semua nyamuk yang positip mengandung larva cacing filarisis adalah Culex qinquefasciatus. 179 

 180 
 181 

Faktor lingkungan yang mendukung kehidupan nyamuk 182 

 183 
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Lingkungan fisik erat kaitannya dengan kehidupan nyamuk vektor. Lingkungan fisik dapat 184 
menciptakan tempat perkembangbiakan dan peristirahat nyamuk. Hasil observasi lingkungan diketahui 185 
sebanyak 23 rumah terdapat genangan air (74,2%), sisanya 8 rumah (25,8%) tidak ditemukan genangan 186 
air. Adapun jenis tempat perkembangbiakan nyamuk dapat dilihat pada Tabel 4. Gambar 2 merupakan 187 
kondisi lingkungan di depan dan sekitar rumah yang dapat menjadi tempat berkembangbiaknya nyamuk. 188 
 189 
Tabel 4. Jenis tempat perkembangbiakan potensial nyamuk vektor di Kota Pekalongan tahun 2018 190 
 191 
Jenis Genangan Air Jumlah Persentase(%) 
Saluran pembuangan air limbah, air tidak mengalir 13 56,52 
Selokan/ parit umum, air tidak mengalir lancar 4 17,39 
Kubangan air limbah 7 30,43 
 192 
 193 

 
 

 
 

(a) Saluran umum di depan rumah 

 

 
 

 
 

(b) Sumur resapan air limbah terbuka 

 

 
 

(c) Saluran air limbah terbuka 

 

 
 

 
 

(d) Kandang tempat istirahat nyamuk 

 194 
Gambar 2. Lingkungan fisik yang berhubungan dengan perkembangbiakan nyamuk 195 

  
 196 
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Pada penelitian ini juga dilakukan observasi terhadap keberadaan jentik pada genangan air 197 
tersebut. Sebanyak 23 rumah terdapat genangan air, setelah diobservasi ditemukan sebanyak 19 (82,6%) 198 
terdapat jentik nyamuk di dalamnya.  Hasil pengamatan langsung menunjukkan keberadaan jentik pada 199 
genangan air yang berada di depan maupun sekitar rumah. Hal ini didukung oleh kondisi genangan air 200 
yang tidak pernah dibersihkan, seperti selokan di depan rumah.  201 

Hasil observasi di lokasi penelitian menemukan adanya saluran air di depan rumah yang 202 
tidak mengalir lancar (a). Penampungan air limbah rumah tangga yang sudah dibuat dengan 203 
baik, namun kondisinya terbuka juga berpeluang menjadi tempat perindukan nyamuk (b). 204 
Begitu pula air limbah rumah tangga yang dibuang secara terbuka tanpa dibuatkan saluran akan 205 
menjadi perindukan yang sangat potensial untuk perkembangan nyamuk Culex (c). Dalam salah 206 
satu siklus kehidupannya, nyamuk mempunyai kebiasaan beristirahat setelah menghisap darah 207 
manusia. Tempat peristirahatan nyamuk bisa berada di dalam rumah (seperti sudut sudut yang 208 
ada di dalam rumah, pakaian tergantung, bawah meja, dan vas bunga) maupun di luar rumah. 209 
Salah satu peristirahatan nyamuk di luar rumah dan ditemukan banyak nyamuk adalah kandang 210 
ternak (d). 211 
 212 
PEMBAHASAN  213 
 214 

Hasil identikasi nyamuk dalam penelitian ini menemukan nyamuk Cx. quiquefasciatus sebagai 215 
nyamuk  yang dominan tertangkap (99,04%) dan sebagian kecil adalah nyamuk Aedes aegytpti (0,96%). 216 
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan banwa Cx. 217 
quiquefasciatus merupakan nyamuk yang dominan tertangkap di wilayah endemis filariasis. Hasil 218 
penelitian di Kabupaten semarang (2019) mendapatkan dominasi Culex quinquefasciatus sebesar 81% 219 
dan Ae. aegypti 19%.(11) Hasil bedah nyamuk betina dalam penelitian ini menemukan 8 ekor nyamuk Cx. 220 
quinquefasciatus yang positif mengandung cacing filaria L3 (infective rate 4,39%). Sebanyak 5 ekor 221 
ditemukan di Kelurahan Jenggot dan 3 ekor ditemukan di Kelurahan Kertoharjo Kota Pekalongan. Angka 222 
ini jauh lebih kecil dibanding dengan hasil penelitian 14 tahun yang lalu di Kota Pekalongan. Hasil 223 
penelitian tersebut menemukan sebanyak 86 dari 250 ekor nyamuk Cx. quinquefasciatus positif cacing 224 
filaria L3 (infective rate 34,4%) dari 6 kali kegiatan survei yang dilakukan.(12) Penelitian lain di wilayah 225 
yang sama juga menemukan  524 ekor nyamuk yang dibedah diperoleh 8 nyamuk mengandung larva 226 
cacing filaria L3 (infective rate 1,53%) pada spesies nyamuk Cx. quinqueasciatus. Keberadaan nyamuk Cx. 227 
quinquefasciatus merupakan spesies nyamuk yang dominan ditemukan di lokasi penelitian  ini 228 
(98,88%).(10) Dominansi ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan di Pekalongan sebelumnya 229 
yang menyatakan Cx. quinquefasciatus adalah nyamuk yang dominan dengan kelimpahan nisbi paling 230 
tinggi.(13) Spesies nyamuk yang menjadi vektor filariasis berbeda antar wilayah sesuai dengan kondisi 231 
lingkungan dan keberadaan penyakit tular vektor lainnya. Penelitian di Sumba Timur yang merupakan 232 
daerah endemis malaria, ditemukan 1 larva cacing filaria L3 pada 1 ekor nyamuk Anopheles vagus di desa 233 
Kukitalu dan 1 larva cacing filaria L3 pada 1 ekor nyamuk Anopheles sundaicus di Desa Ate Dalo.(14) Hal 234 
ini menununjukkan bahwa berbagai spesies nyamuk dapat menjadi vektor filariasis sesuai dengan 235 
karakteristik wilayah setempat. Seperti halnya hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Kuantan 236 
Sengingi Propinsi Riau yang menemukan Cx. Vinsui dan Cx. quinquefasciatus merupakan nyamuk dominan 237 
yang ditemukan di lokasi penelitian.(15) 238 

Hasil penelitian ini menunjukkan sebanyak 74,2% rumah responden ditemukan genangan air dan 239 
82,6% diantaranya ditemukan larva nyamuk yang jumlahya sangat banyak. Hasil observari ditemukan 240 
indikasi bahwa genangan air tersebut tidak pernah dibersihkan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi 241 
masyarakat dalam pengelolaan lingkungan belum berjalan secara maksimal. Keberadaan genangan air 242 
pada jarak tersebut akan mendekatkan manusia dengan nyamuk vektor filariasis sehingga risiko terkena 243 
filariasis pada orang yang tinggal dekat genangan air lebih tinggi dibandingkan orang yang tinggal jauh 244 
dari genangan air. Hal ini dikuatkan hasil penelitian di Kuningan yang menyatakan bahwa keberadaan 245 
saluran pembuangan air limbah yang kurang baik berhubungan signifikan dengan kejaidan filariasis.(16) 246 
Peran genangan air limbah juga berpengaruh terhadap distribusi habitat vektor filariasis dan mata rantai 247 
penularannya, karena mempengaruhi dan mendukung kepadatan nyamuk Culex quinquefasciatus.(17) 248 

Selain genangan air, ada faktor lingkungan lain yang berperan dalam perkembangan filariasis di suatu 249 
wilayah, yaitu keberaan semak-semak di sekitar rumah pendirita filariasis. Kelurahan Kertoharjo dan 250 
Kelurahan Jenggot merupakan 2 kelurahan yang lokasinya berdekatan namun mempunyai kondisi 251 
lingkungan yang sedikit berbeda. Lingkungan biologis seperti tanaman atau pohon    juga dapat menjadi 252 
tempat    yang    berpotensi sebagai   habitat   nyamuk   dimana   tempat yang berpotensi tersebut terletak 253 
dengan jarak kurang dari 500 meter dari rumah tinggal yang memungkinkan nyamuk   terbang   dan   254 
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menghisap darah.   Hampir seluruh responden yang tinggal di lingkungan sekitar rumah terdapat tempat 255 
yang berpotensi sebagai tempat perindukan nyamuk berisiko tinggi terhadap penularan filariasis.(18) 256 
Penelian yang dilakukan di Papua Barat juga menguatkan peran lingkungan dan perilaku yang 257 
berhubungan dengan kejadian filariasis. Ada tiga faktor yang berhubungan signifikan dengan kejadian 258 
filariasis yaitu keberadaan genangan air (p-velue 0,002), memakai pakaian minimal (p value 0,01), dan 259 
rumah tinggal dekat kolam air (kuran 500 meter) dengan p-value 0,002.(19) 260 

 Penelitian Shobiechah menyebutkan bahwa lokasi penderita filariasis di Kelurahan Kertoharjo saling 261 
berdekatan dan berada di sekitar semak belukar maupun semak terurus, sedangkan di Kelurahan 262 
Jenggot, tidak ada semak terurus dan hanya ada semak belukar. Keberadaaan penderita di Kelurahan 263 
Jenggot juga berada di sekitar semak belukar dan saling bergerombol satu sama lain.(20) Penelitian 264 
filariasis di kepulauan Riau juga menyatakan bahwa keberadaan genangan air dan semak-semak 265 
merupakan faktor lingkungan yang berhubungan dengan kejadian filariasis dengan nilai signifikasni 266 
masing-masing 0,038 dan 0,035.(21) Fitri Juwita dalam penelitiannya juga menemukan bahwa 267 
keberadaan tempat perindukan nyamuk dapat mempengaruhi risiko penularan filariasis dan 268 
berhubungan signifikan dengan kejadian filariasis (p-value 0,00). Tempat perindukan yang paling banyak 269 
adalah genangan air dalam saluran yang tidak mengalir lancar di sekitar rumah.(22) Hasil penelitian di 270 
Kota Semarang juga menemukan bahwa banyak tempat perindukan nyamuk yang potensial di sekitar 271 
rumah penderita filariasis. Genangan air di sekitar rumah perlu dihindari atau dibersihkan guna 272 
menghilangkan tempat perindukan nyamuk yang dapat menjadi vektor filariasis.(23) Hasil hasil 273 
penelitian tersebut menguatkan betapa pentingnya genangan air maupun semak-semat di sekitar rumah 274 
perlu mendapatkan perhatian oleh pemiliknya agar tidak menjadi tempat berkembangbiaknya nyamuk 275 
yang dapat berpotensi sebagai penular filariasis di suatu wilayah. 276 

Upaya pengendalian filariasis di Kota Pekalongan perlu terus ditingkatkan di masa yang akan datang.  277 
Upaya yang harus dilakukan adalah kegiatan surveilans baik pada manusia maupun nyamuk yang diduga 278 
sebagai vektor filariasis. Deteksi    cacing mikrofilaria    pada nyamuk    di    wilayah    yang    telah 279 
melakukan POPM penting dilakukan sebagai upaya evaluasi untuk mendeteksi keberadaan parasit pada 280 
nyamuk penular dalam pemutusan transmisi. Surveilans tidak hanya dilakukan pada manusia namun juga 281 
dilakukan secara komprehensif terhadap vektor penularnya. (24) 282 

 Dengan teridentifikasinya Cx. quinquefasciatus positif mengandung cacing filaria dan kondisi 283 
lingkungan yang mendukung perkembangan nyamuk (genangan air yang terdapat jenik), maka potensi 284 
penularan filariasis di Kota Pekalongan masih akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Keberadaan 285 
jentik nyamuk pada saluran air tersebut menunjukkan tidak adanya aktivitas bersih lingkungan (selokan 286 
air) yang dilakukan oleh masyarakat. Kondisi ini bisa mencerminkan kepedulian maupun partisipasi 287 
masyarakat dalam pengelolaan lingkungan masih relatif rendah dalam pengendalian filariasis.  288 

Upaya pencegahan bisa dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan 289 
penyuluhan seperti menghindari kontak dengan vektor penyakit filariasis yaitu nyamuk, diantaranya 290 
menggunakan kelambu, menutup ventilasi rumah dengan kawat kasa, dan menggunakan anti 291 
nyamuk.(25) Hasil penelitian yang lalu mengenai praktik pencegahan filariasis di lokasi yang sama 292 
menunjukkan tidak ada hubungan antara dukungan kepala keluarga dengan praktik pencegahan 293 
filariasis. Aktivitas masyarakat dalam melakukan praktik pencegahan masih kurang (46,2%) dan yang 294 
melakukan praktik pencegahan cukup sebanyak 53,8%.(26) Dukungan keluarga ini penting untuk selalu 295 
ditingkatkan agar masyarakat berpartisipasi maksimal dalam pengendalian filariasis. Untuk itu 296 
diperlukan peran tokoh masyarakat untuk bisa memotivasi dan menggerakkan masyarakat untuk 297 
membersihkan dan memelihara lingkungan sekitarnya agar tidak menjadi tempat perkembangbiakan 298 
nyamuk penular filariasis. 299 
 300 
 301 
KESIMPULAN 302 
 303 

Culex quinquefasciatus merupakan vektor filariasis di Kota Pekalongan. Hal ini didukung hasil bedah 304 
nyamuk yang menemukan sebanyak 8 ekor nyamuk positif mengandung cacing filaria L3 (infective rate 305 
4,39%). Faktor lingkungan yang mendukung perkembangan nyamuk vektor filariasis di lokasi penelitian 306 
adalah genangan air di sekitar rumah penderita (74,2%); dan 86,2% diantaranya terdapat jentik nyamuk. 307 
Jenis genangan air yang ada adalah saluran air limbah rumah tangga terbuka, sumur resapan air limbah 308 
yang terbuka, dan saluran air di depan rumah penduduk.  309 
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 2 

Potensi Culex quinquefasciatus Sebagai Vektor 3 

Filariasis dan Kondisi Lingkungan di Kota Pekalongan  4 

The Potential of Culex quinquefasciatus as Lymphatic Filariasis Vector in Pekalongan City 5 

 6 
Nurjazuli Nurjazuli 1*, Nikie Astorina Yunita Dewanti1 7 
1 Departemen Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro, Semarang 8 
*) Corresponding author: Nurjazuli: nurjzl_fkmundip@yahoo.co.id 9 
 10 
Abstract. Pekalongan City was still one of an endemic area of Lymphatic Filariasis (LF). Twice cycles of Mass 11 
Drug Administration (MDA) had been implemented, but the Microfilaria rate (Mf rate) was still more than 12 
1%. This observational research aimed to study the potential of Culex quinquefasciatus as a vector of LF in 13 
Pekalongan City. It was observational research. A Cross-sectional design was chosen as an approach in in 14 
compiling information related to environmental factors and mosquitoes. The population of this research was 15 
houses located in Jenggot and Kertoharjo village with. As more as 31thirty-one houses, located around 16 
filariasis cases, had been purposively selected as samples using purposive sampling. Variables studied in this 17 
research were environmental factors and mosquito vectors. Data collection using observation, and 18 
laboratory examination through mosquito dissection. Data would be analyzed descriptively. TIn this study 19 
found that there were 8 Culex quinquefasciatus tested positive L3 filarial worm (infective rate 4.39%). This 20 
researchThere were also found that 74.2% of houses had mosquitoes’ breeding sites around the housesthem. 21 
The kind of breeding sites were found at domestic waste disposal, drainage in front of the house, and 22 
infiltration well for liquidof domestic  waste. As muchore as 86.2% of the breeding sites contained mosquito 23 
larvae.   This research concluded that Cx. quinquefasciatus was confirmed positive filaria worm which was 24 
supposedthus establish to beas mosquito vector for Lymphatic Filariasis in Pekalongan City. The breeding 25 
sites related to the mosquito development were small water bodies, drainage in front of and around of the 26 
house. to be a breeding site for mosquito development.  27 
 28 
Keywords: environment; mosquito vector; Filariasis; Pekalongan 29 
 30 
Abstrak. Kota Pekalongan merupakan salah satu daerah endemis filariasis di Jawa Tengah (Mf rate >1%). 31 
Pemberinan Obat Pencegahan Massal (POPM) telah dilaksanakan sebanyak 2 siklus, namun kasus 32 
filariasis baru masih ditemukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi nyamuk Culex 33 
quinquefasciatus sebagai vektor filariasis di Kota Pekalongan. Penelitian observasi ini merupakandengan 34 
desain cross-sectional ini berlokasi. Lokasi penelitian dipilih di Kelurahan Jenggot dan Kertoharjo. Sampel 35 
penelitian diambil secara puposive sebanyak 31 rumah yang ada di sekitar penderita filariasis. Variabel 36 
yang dikaji dalam penelitian ini adalah faktor lingkungan dan nyamuk yang diduga sebagai vektor 37 
filariasis. Pengumpulan data nyamuk dan lingkungan dilakukan dengan cross-sectional pada Kelurahan 38 
Jenggot dan Kertoharjo. Penangkapan nyamuk dilakukan dengan menggunakan aspirator yang dilakukan 39 
pada pagi hari. Nyamuk yang tertangkap dilakukan pembedahan (dissesction). Data hasil penelitian diolah 40 
secara deskriptif dengan narasi dan tabel distribusi frekuensi. Penelitian ini menemukan sebanyak 8 ekor 41 
nyamuk Culex quinquefasciatus positif cacing filaria L3 (infective rate 4,39%) dan sebanyak 74,2% di 42 
sekitar rumah responden terdapat genangan air berupa buangan limbah rumah tangga, saluran air di 43 
depan rumah, dan sumur resapan yang tidak tertutup. Dari sejumlah genangan air tersebut, 86,2% 44 
diantaranya terdapat jentik nyamuk. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Cx. quinquefasciatus 45 
terkonfimasi sebagai vektor filariasis. Kondisi lingkungan berupa genangan air di sekitar rumah menjadi 46 
tempat perindukan nyamuk  47 
 48 
Kata Kunci: lingkungan; nyamuk vektor; filariasis; Pekalongan 49 
 50 
 51 
Naskah masuk: 27 Mei 2016 | Revisi:   3 Oktober 2016| Layak terbit: 27 November 20152 
PENDAHULUAN 53 
 54 

Filariasis merupakan salah satu penyakit tropis yang terabaikan (Neglected Tropical Disease) 55 
sebagaimana yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization). Tahun 56 
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2000, the Global Programme to Eliminate Lymphatic Filariasis (GPELF) telah menetapkan upaya 57 
pengendalian filariasis yaitu memutus mata rantai penularan melalui pengobatan masal dan tata laksana 58 
kesakitan dan pencegahan kecacatan.1 Indonesia sebagai wilayah endemis filariasis juga menetapkan 59 
target eliminasi melalui dua pilar yaitu memutus mata rantai penularan dan tata laksanana penderita 60 
untuk mengurangi kecacatan.2 Upaya pencegahan diantaranyaberupa surveilan dan pengendalian vektor 61 
secara komprehensif belum banyak dilakukan. Keberadaan vektor yang infektif dapat terus menambah 62 
jumlah kasus filariasis baru. Selain itu, serta masih banyak penderita filariasis yang menyembunyikan 63 
diri, bahkanh tidak mau melakukan pengobatan. Hal-hal tersebut ini akan menambah beban yang 64 
semakin berat pula dalam pengendalian filariasisnya di masa-masa yang akan datang. 65 

Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia 2020, di Indonesia masih tercatat 10.758 kasus kronis 66 
filariasis. Jumlah kasus ini meningkat dibanding tahun sebelumnya (2018) yaitu sebanyak 10.681 kasus.   67 
Berdasarkan sebaran wilayah, masih terdapat 236 kabupaten/kota di 28 propinsi, termasuk di dalamnya 68 
Propinsi Jawa Tengah, yang merupakan yang endemis filariasis. dan tersebar di 28 propinsi, termasuk di 69 
dalamnya Propinsi Jawa Tengah. Provpinsi Jawa Tengah mempunyai 402 kasus kronis filariasis.3  70 

Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan merupakan dua wilayah kabupaten/kota di Jawa 71 
Tengah yang dinyatakan endemis filariasis. Pada tahun 2011, jumlah kasus filariasis tercatat 537 kasus, 72 
tercatat dengan 141 kasus merupakan kasus baru (125 dari 141 di antaranyaberasal dari Kota 73 
Pekalongan). Pada tahun 2012, jumlah kasus filariasis yang ditemukan di Kota Pekalongan meningkat 74 
sebanyak 66 kasus. 4 Hasil penelitian di lokasi yang sama menyebutkan bahwa Kelurahan Kertoharjo dan 75 
Kelurahan Jenggot merupakan kelurahan yang tempat ditemukannya kasus filariasis selama tiga tahun 76 
berturut–turut, yaitu  pada tahun 2014– 2016.5 Dinas Kesehatan Kota Pekalongan melaporkan bahwa 77 
tahun 2018 telah ditemukan 37 kasus baru Filariasis.6  78 

Kota Pekalongan masih menjadi salah satu wilayah yang dinyatakan endemis filariasis dan 79 
menduduki peringkat pertana dalam jumlah kasus filariasis di Jawa Tengah.7 Wilayah ini menjadi   80 
prioritas dalam pelaksanaan eliminasi filariasis melalui Program Eliminasi Filariasis yaitu kegiatan 81 
Pemberian Obat Massal Pencegahan (POMP) Filariasis setahun sekali selama 5 tahun berturut-turut 82 
(tahun 2011-2015). Selain itu, Survei Darah Jari (SDJ) dan penanganan kasus kronis filariasis merupakan 83 
kegiatan pokok yang juga dilakukan di Kota Pekalongan.8 Kegiatan POMP di Kota Pekalongan masih 84 
mengalami kegagalan, sehingga dilanjutkan pada periode ke-2 yaitu tahun 2015-2019. Namnun demikian, 85 
filariasis di wilayah Pekalongan belum tereliminasi secara tuntas. Penelitian yang dilakukan pasca 86 
pengobatan selama 5 tahun pertama di salah satu kelurahan masih menunjukkan adanya penderita 87 
filariasis   dengan mikrofilaria rate sebesar 0,32% dengan kepadatan mikrofilaria 167/ml darah.9   Hal ini 88 
menjukkan bahwa masih terjadi transmisi filariasis di wilayah Pekalongan. 89 

Bertahannya filariasis di Kota Pekalongan tentu dipengaruhi oleh banyak faktor. Sselain adanya 90 
penderita yang masih menjadi sumber penularan, faktor lingkungan dan perilaku masyarakat 91 
mempunyai kontribusi yang besar dalam penyebaran filariasis. Faktor lingkungan seperti keberadaan 92 
genangan air, semak- semak, saluran pembuangan air limbah yang kurang baik akan menjadi habitat dan 93 
tempat berkembangbiaknya nyamuk yang diduga sebvagai vektor filariasis. Nyamuk sendiri merupakan 94 
bagian dari lingkungan biologis yang memegang peran penting dalan penyebaran filariasis.   Melihat fakta 95 
seperti telah diuraikan, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor 96 
lingkungan dan melihat potensi nyamuk Cx. quinquefasciatus sebagai vektor filariasis di Kota Pekalongan. 97 
Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat sebagai informasi dalam menetapkan prioritas kebijakan 98 
dalam penanggulangan penyakit filariasis bagi Ppemerintah setempat di masa yang akan datang.  99 
 100 
 101 
BAHAN DAN METODE 102 
 103 

Penelitian observasional dengan metode survei telah dilakukan di Kelurahan Jenggot dan Kkelurahan 104 
Kertoharjo Kota Pekalongan Jawa Tengah (Gambar 1). Penelitian dilaksanakan) pada bulan Juli sampai 105 
September 2018. , untuk pPenangkapan nyamuk dilakukan pada bulan Juli 2018. Lokasi penelitian, yang 106 
dipilih secara purposive dengan pertimbangan masih   ditemukan kasus baru filariasis pada tahun 107 
sebelumnya, adalahyaitu Kelurahan Jenggot dan Kertoharjo. Selanjutnya dipilih wilayah RW dimana yang 108 
terdapat kasus baru filariasis pada tahun sebelumnya. Lokasi penelitian terpilih adalah RT 02 dan RT 03 109 
RW 11 Kelurahan Jenggot, serta RT 02 RW 09 Kelurahan Kertoharjo. Sampel terpilih yang menjadi obyek 110 
penelitian sebanyak 31 rumah untuk kedua kelurahan tersebut yang akan menjadi obyek penelitian 111 
dengan rincian seperti pada Tabel 1. 112 

 113 
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 114 
 115 

Gambar 1. Peta Kota pekalongan 116 
 117 
Tabel 1. Distribusi lokasi sampling penelitian berdasarkan wilayah di Kota Pekalongan 118 

Alamat Jumlah Rumah % 

Jenggot 02/11 7 22,6 

Jenggot 03/11 9 29,0 

Kertoharjo 02/09 15 48,4 

TotalJumlah 31 100,0 

 119 
Pengambilan sampel rumah dimulai dari rumah kasus filariasis, kemudian diambil rumah-rumah 120 

yang ada di sekitar kasus filariasis yang merupakan area ekologis jangkauan terbang nyamuk (+ 25 121 
meter).   Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitan adalah penangkapan nyamuk tersangka 122 
vektor Filariasis dan pengamatan kondisi lingkungan (habitat vektor).   Pengumpulan data nyamuk 123 
dikumpulkan dengan melakukandilakukan melalui penangkapan nyamuk resting pada pagi hari mulai 124 
pukul 05.00 - 07.00 WIB. Penetapan waktu penangkapan nyamuk ini dilakukan berdasarkan 125 
pertimbangan untuk mendapatkan nyamuk yang telah menghisap darah pada tengah malam. 126 
Penangkapan nyamuk dilakukan secara langsung dengan mendatangi rumah sampel terpilih. 127 
Penangkapan nyamuk dilakukan satu kali waktu penangkapan (tidak ada pengulangan penangkapan) 128 
dengan durasi sekitar 30 menit per rumah. Waktu 30 menit ini digunakan untuk menyusuri seluruh sudut 129 
dalam rumah yang menjadi tempat peristirahatan nyamuk, selanjutnya mencermati dan menangkap 130 
nyamuk yang telah menghisap darah atau kenyang darah (bloodfed). Identifikasi nyamuk tertangkap 131 
menggunakan pedoman Kunci Identifikasi Nyamuk Culex.3 Hasil penelitian sebelumnya di Kota 132 
Pekalongan menunjukkan bahwa penangkapan nyamuk pada pagi hari (resting) , dapat menemukan 133 
nyamuk positif larva cacing filaria.10 Hal tersebut menjadi pertimbangan penting dalam penentuan waktu 134 
penangkapan nyamuk. Perilaku nyamuk, terutama Culex, akan mencari pakan darah pada malam hari dan 135 
akan beristirahat di dalam rumah sebelum kembali ke tempat perindukannya. Pengumpulan data kondisi 136 
lingkungan (habitat) dilakukan dengan observasi langsung di sekitar rumah subyek. Observasi 137 
lingkungan dilakukan terhadap genangan air dengan melihat secara langsung ada tidaknya jentik nyamuk 138 
di genangan tersebut. Pengamatan keberadaan jentik ini memiliki kelemahan karena tidak melakukan 139 
pencidukan dan penghitungan jumlah jentik yang diamati.  140 
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 141 
Penangkapan nyamuk dilakukan oleh petugas entomologi puskesmas sebagai kolektor yang sudah 142 

berpengalaman dalam survei penangkapan nyamuk. Kolektor menangkap nyamuk resting menggunakan 143 
aspirator, kemudian nyamuk yang tertangkap di setiap rumah dipindahkan ke paper cup yang sudah 144 
diberi label/kode. Proses kegiatan rearing nyamuk lapangan yang tertangkap dilaksanakan di 145 
Laboratorium Balai LitbangPenelitian Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarnegara. Optimasi suhu 146 
dan kelembaban kandang dilakukan dengan meletakkan handuk basah di atas kandang. Nyamuk 147 
diberikan larutan gula setiap 2 jam sekali dan dibiarkan sampai 10-12 hari. Pembedahan nyamuk 148 
dilaksanakan setelah 12 hari, sehingga pada saat dilakukan pembedahan di laboratorium, larva cacing 149 
filaria   sudah berkembang menjadi larva cacing L3 dan mudah diidentifikasi. Pemeriksaan laboratorium 150 
untuk menemukan larva cacing filaria dilakukan dengan pembedahan bagian thoraks nyamuk (mosquito 151 
dissection) per individu. Data penelitian diolah secara deskriptif melalui narasi dan tabel-tabel distribusi 152 
frekuensi. 153 
 154 
 155 
HASIL 156 

Variasi nyamuk tertangkap  157 

Hasil penangkapan nyamuk di Kelurahan Jenggot dan Kertoharjo pada jam 05.00-07.00 WIB 158 
memperoleh 417 ekor nyamuk (jantan dan betina) dari 31 rumah. Total nyamuk betina yang tertangkap 159 
sebanyak 182 ekor yang terdiri dari dua spesies yaitu Cx. quinquefasciatus dan Aedes aegypti. 160 
Penangkapan nyamuk difokuskan pada tempat peristirahatan nyamuk seperti dinding, pakaian 161 
tergantung, bawah meja dan kursi, sudut-sudut ruang, sepeda, dan kandang ternak. Variasi nyamuk 162 
tertangkap secara rinci seperti pada Tabel 2.   Sebagian besar nyamuk tertangkap adalah spesies Cx. 163 
quinquefasciatus (99,04%).  164 

 165 
Tabel 2. Variasi nyamuk resting yang tertangkap di Kota Pekalongan bulan Juli 2018 166 
 167 

No Spesies nyamuk  Jumlah nyamuk tertangkap Total 
Jantan  Betina 

1. 
2. 

Culex quinquefasciatus 
Aedes aegypti 

235 (56,90%) 
0 (0%) 

178 (43,10%) 
4 (100%) 

413 (99,04%) 
4 (0,96%) 

 Jumlah 235 (56,35%) 182 (43,65%) 417 (100%) 
 168 

 169 
 170 
Identifikasi mikrofilaria pada nyamuk 171 
 172 

Hasil pembedahan nyamuk betina (182 ekor) telah teridentifikasiberhasil mengidentifikasi delapan 173 
(8) ekor nyamuk positif cacing filaria (L3) pada bagian thoraks nyamuk. Berdasarkan lokasi penangkapan,   174 
lima   (5) ekor nyamuk tertangkap di Kelurahan Jenggot (RT 3 RW 11) dan tiga (3) ekor nyamuk di 175 
Kelurahan Kertoharjo (RT 2 RW 9) (Tabel 3).   Nyamuk yang positif cacing filaria (L3) spesies Wuchereria 176 
bancrofti semuanya adalah Cx. quinquefasciatus dengan infective rate 4,39%.  177 

 178 
 179 
Tabel 3. Hasil pemeriksaan mikrofilaria pada nyamuk di Kota Pekalongan bulan Juli 2018  180 
 181 
No Lokasi 

Penelitian 
Spesies nyamuk Jumlah nyamuk 

betina dibedah 
Jumlah nyamuk 
posiitif 

Infective 
rate (%) 

1 Kel. Jenggot Cx. quinquefasciatus 
Ae. aegypti 

94 5 5,32 
0 0 0 

2 Kel. Kertoharjo Cx. quinquefasciatus 84 3 3,86 
Ae. aegypti 4 0 0 

Jumlah 182 8 4,39 
 182 
 183 

 184 
 185 
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Kondisi lingkungan (Habitat) 186 
 187 

Lingkungan fisik erat kaitannya dengan kehidupan nyamuk vektor. Lingkungan fisik dapat 188 
menciptakan tempat perkembangbiakan dan peristirahatan nyamuk. Hasil observasi lingkungan 189 
diketahui menemukan bahwa sebanyak di 23 rumah terdapat genangan air (74,2%), sisanya 8 rumah 190 
(25,8%) tidak ditemukan genangan air. Adapun jenis tempat perkembangbiakan nyamuk dapat dilihat 191 
pada Tabel 4. Gambar 2 merupakan kondisi lingkungan di depan dan sekitar rumah yang dapat menjadi 192 
tempat berkembangbiaknya nyamuk. Pada penelitian ini juga dilakukan observasi terhadap keberadaan 193 
jentik pada genangan air tersebut. Sebanyak Observasi pada 23 rumah yang di sekitarnya terdapat 194 
genangan air, setelah diobservasimenemukan bahwa terdapat jentik nyamuk pada ditemukan sebanyak 195 
19 (82,6%) di antaranya. terdapat jentik nyamuk di dalamnya.  Hasil pengamatan langsung menunjukkan 196 
keberadaan jentik pada genangan air yang berada di depan maupun sekitar rumah. Hal ini didukung oleh 197 
kondisi genangan air yang tidak pernah dibersihkan, seperti selokan di depan rumah. 198 
 199 
Tabel 4. Jenis tempat perkembangbiakan potensial nyamuk vektor di Kota Pekalongan tahun 2018 200 
 201 
Jenis Genangan Air Jumlah Persentase(%) 
Saluran pembuangan air limbah, air tidak mengalir 13 56,52 
Selokan/ parit umum, air tidak mengalir lancar 4 17,39 
Kubangan air limbah 7 30,43 
 202 
 203 

 
 

 
 

(a) Saluran umum di depan rumah 

 

 
 

 
 

(b) Sumur resapan air limbah terbuka 
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(c) Saluran air limbah terbuka 

 

 
 

(d) Kandang tempat istirahat nyamuk 

 204 
Gambar 2. Lingkungan fisik yang berhubungan dengan perkembangbiakan nyamuk 205 

  
 206 

 207 
Hasil observasi di lokasi penelitian menemukan adanya saluran air di depan rumah yang tidak 208 

mengalir lancar (Gambar 2.(a)). . Penampungan air limbah rumah tangga yang sudah dibuat dengan baik, 209 
namun kondisinya terbuka juga berpeluang menjadi tempat perindukan nyamuk (Gambar 2.(b)). Begitu 210 
pula air limbah rumah tangga yang dibuang secara terbuka tanpa dibuatkan saluran akan menjadi 211 
perindukan yang sangat potensial untuk perkembangan nyamuk Culex (Gambar 2.(c)). Dalam salah satu 212 
siklus kehidupannya, nyamuk mempunyai kebiasaan beristirahat setelah menghisap darah manusia. 213 
Tempat peristirahatan nyamuk bisa berada di dalam rumah (seperti sudut sudut yang ada di dalam 214 
rumah, pakaian tergantung, bawah meja, dan vas bunga) maupun di luar rumah. Salah satu peristirahatan 215 
nyamuk di luar rumah dan ditemukan banyak nyamuk adalah kandang ternak (Gambar 2.(d)). 216 
 217 
PEMBAHASAN  218 
 219 

Hasil identifikasi nyamuk dalam penelitian ini menemukan nyamuk Cx. quinquefasciatus sebagai 220 
nyamuk   yang dominan tertangkap (99,04%) dan sebagian kecil adalah nyamuk Ae. aegytpti (0,96%). 221 
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan banwa Cx. 222 
quinquefasciatus merupakan nyamuk yang dominan tertangkap di wilayah endemis filariasis. Hasil 223 
penelitian di lLokasi yang sama (2015) dan Kabupaten Semarang (2019) juga menemukan nyamuk 224 
dominan yang sama yaitu Cx. quinquefasciatus. 11–13 Dominansi ini sejalan dengan penelitian yang pernah 225 
dilakukan di Pekalongan sebelumnya yang menyatakan Cx. quinquefasciatus adalah nyamuk yang 226 
dominan dengan kelimpahan nisbi paling tinggi.14 227 

Penelitian ini menemukan adanya nyamuk Cx. quinquefasciatus yang positif mikrofilaria (L3) yaitu 228 
sebesar 4,39% di Kelurahan Jenggot dan Kertoharjo. Angka ini jauh lebih kecil dibanding dengan hasil 229 
penelitian 14 tahun yang lalu di Kota Pekalongan. Hasil penelitian tersebut menemukan sebanyak 86 dari 230 
250 ekor nyamuk Cx. quinquefasciatus positif cacing filaria L3 (infective rate 34,4%).13 Penelitian lain di 231 
wilayah yang sama juga menemukan bahwa dari 524 ekor nyamuk yang dibedah diperoleh 8 nyamuk 232 
mengandung larva cacing filaria L3 (infective rate 1,53%) pada spesies nyamuk Cx. quinqueasciatus. 233 
NKeberadaan nyamuk Cx. quinquefasciatus merupakan spesies nyamuk yang dominan ditemukan di 234 
lokasi penelitian  ini (98,88%) dengan spesies mikrofilaria Wuchereria bancrofti.10 Spesies nyamuk yang 235 
menjadi vektor filariasis berbeda antar wilayah sesuai dengan kondisi lingkungan dan keberadaan 236 
penyakit tular vektor lainnya. Penelitian di Sumba Timur yang merupakan daerah endemis malaria, 237 
ditemukan satu larva cacing filaria L3 pada spesies Anopheles vagus di desa Kukitalu serta pada nyamuk 238 
An. sundaicus di Desa Ate Dalo.15. Hasil Hasil survei di Sumba Tengah ditemukan jenis cacing penyebab 239 
filariasis adalah Brugia timori dengan genera nyamuk didominasi oleh An.oplehes maculatus. 16 Penelitian 240 
lain di Propinsi Riau dengan pemeriksaan   PCR (Polymerase   Chain Reaction) menemukan mikrofilaria 241 
Brugia  malayi pada nyamuk Cx. vishnui. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai spesies nyamuk dapat 242 
menjadi vektor filariasis sesuai dengan karakteristik wilayah setempat. Seperti halnya hasil penelitian 243 
yang dilakukan di Kabupaten Kuantan Sengingi Propinsi Riau yang menemukan bahwa Cx. Vinsui dan Cx. 244 
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quinquefasciatus merupakan nyamuk dominan yang ditemukan di lokasi penelitian dengan spesies 245 
mikrofilaria Brugia malayi merupakan nyamuk dominan yang ditemukan di lokasi penelitian.17 246 

 247 
Hasil penelitian ini menunjukkan pada sebanyak 74,2% rumah responden ditemukan genangan air 248 

dan 82,6% di antaranya ditemukan larva nyamuk yang jumlahnya sangat banyak. Hasil observasri 249 
ditemukan menemukan indikasi bahwa genangan air tersebut tidak pernah dibersihkan. Hal ini 250 
menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan belum berjalan secara 251 
maksimal. Keberadaan genangan air pada jarak tersebut akan mendekatkan manusia dengan nyamuk 252 
vektor filariasis sehingga risiko terkena filariasis pada orang yang tinggal dekat genangan air lebih tinggi 253 
dibandingkan orang yang tinggal jauh dari genangan air. Hal ini dikuatkan oleh hasil penelitian di 254 
Kuningan yang menyatakan bahwa keberadaan saluran pembuangan air limbah yang kurang baik 255 
berhubungan signifikan dengan kejadiidan filariasis.18 Peran genangan air limbah juga berpengaruh 256 
terhadap distribusi habitat vektor filariasis dan mata rantai penularannya, karena mempengaruhi dan 257 
mendukung kepadatan nyamuk Culex.  quinquefasciatus.19 258 

Selain genangan air, ada faktor lingkungan lain yang berperan dalam perkembangan filariasis di suatu 259 
wilayah, yaitu keberaan semak-semak di sekitar rumah pendeirita filariasis. Kelurahan Kertoharjo dan 260 
Kelurahan Jenggot merupakan 2 kelurahan yang lokasinya berdekatan namun mempunyai kondisi 261 
lingkungan yang sedikit berbeda. Lingkungan biologis seperti tanaman atau pohon     juga dapat menjadi 262 
tempat     yang    berpotensi sebagai    habitat    nyamuk    di mana    tempat yang berpotensi tersebut 263 
terletak dengan jarak kurang dari 500 meter dari rumah tinggal yang memungkinkan nyamuk    terbang    264 
dan    menghisap darah.    Hampir seluruh responden yang tinggal di tempat dengan lingkungan sekitar 265 
rumah terdapat tempat yang berpotensi sebagai tempat perindukan nyamuk berisiko tinggi terhadap 266 
penularan filariasis.20 Penelitian yang dilakukan di Papua Barat juga menguatkan peran lingkungan dan 267 
perilaku yang berhubungan dengan kejadian filariasis. Ada tiga faktor yang berhubungan signifikan 268 
dengan kejadian filariasis yaitu keberadaan genangan air (p-value 0,002), memakai pakaian minimal (p 269 
value 0,01), dan rumah tinggal dekat kolam air (kurang dari 500 meter) dengan p-value 0,002.21 270 

 Penelitian Shobiechah menyebutkan bahwa lokasi penderita filariasis di Kelurahan Kertoharjo saling 271 
berdekatan dan berada di sekitar semak belukar maupun semak terurus, sedangkan di Kelurahan 272 
Jenggot, tidak ada semak terurus dan hanya ada semak belukar. Keberadaaan penderita di Kelurahan 273 
Jenggot juga berada di sekitar semak belukar dan saling bergerombol satu sama lain.22 Penelitian filariasis 274 
di Kkepulauan Riau juga menyatakan bahwa keberadaan genangan air dan semak-semak merupakan 275 
faktor lingkungan yang berhubungan dengan kejadian filariasis dengan nilai signifikanssni masing-276 
masing 0,038 dan 0,035.23 Fitri Juwita dalam penelitiannya juga menemukan bahwa keberadaan tempat 277 
perindukan nyamuk dapat mempengaruhi risiko penularan filariasis dan berhubungan signifikan dengan 278 
kejadian filariasis (p-value 0,00). Tempat perindukan yang paling banyak adalah genangan air dalam 279 
saluran yang tidak mengalir lancar di sekitar rumah.24 Hasil penelitian di Kota Semarang juga 280 
menemukan bahwa banyak tempat perindukan nyamuk yang potensial di sekitar rumah penderita 281 
filariasis. Genangan air di sekitar rumah perlu dihindari atau dibersihkan guna menghilangkan tempat 282 
perindukan nyamuk yang dapat menjadi vektor filariasis.25 Hasil -hasil penelitian tersebut menguatkan 283 
betapa pentingnya genangan air maupun semak-semat di sekitar rumah, yang perlu mendapatkan 284 
perhatian oleh pemiliknya agar tidak menjadi tempat berkembangbiaknya nyamuk yang dapat berpotensi 285 
sebagai penular filariasis di suatu wilayah. 286 

Culex quinquefasciatus di Kota Pekalongan masih berpotensi menjadi vektor penularan filariasis 287 
dengan ditemukan adanyanya nyamuk positif mikrofilaria (W. bancrofti).  Upaya pengendalian filariasis 288 
di Kota Pekalongan perlu terus ditingkatkan di masa yang akan datang.   Upaya yang harus dilakukan 289 
adalah kegiatan surveilans baik pada manusia maupun nyamuk yang diduga sebagai vektor filariasis. 290 
Deteksi      cacing mikrofilaria      pada nyamuk      di      wilayah      yang      telah melakukan POPM penting 291 
dilakukan sebagai upaya evaluasi untuk mendeteksi keberadaan parasit pada nyamuk penular dalam 292 
pemutusan transmisi. Surveilans tidak hanya dilakukan pada manusia namun juga dilakukan secara 293 
komprehensif terhadap vektor penularnya. 26 294 

Upaya pencegahan bisa dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan 295 
penyuluhan seperti menghindari kontak dengan vektor penyakit filariasis yaitu nyamuk, di antaranya 296 
dengan menggunakan kelambu, menutup ventilasi rumah dengan kawat kasa, dan menggunakan anti 297 
nyamuk.27 Hasil penelitian yang lalu mengenai praktik pencegahan filariasis di lokasi yang sama 298 
menunjukkan tidak ada hubungan antara dukungan kepala keluarga dengan praktik pencegahan 299 
filariasis. Aktivitas masyarakat dalam melakukan praktik pencegahan masih kurang (46,2%) dan yang 300 
melakukan praktik pencegahan cukup sebanyak 53,8%.28 Dukungan keluarga masyarakat ini penting 301 
untuk selalu ditingkatkan agar masyarakat berpartisipasi maksimal dalam pengendalian filariasis. Untuk 302 
itu diperlukan peran tokoh masyarakat untuk bisa memotivasi dan menggerakkan masyarakat untuk 303 
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membersihkan dan memelihara lingkungan sekitarnya agar tidak menjadi tempat perkembangbiakan 304 
nyamuk penular filariasis. 305 
 306 
 307 
KESIMPULAN 308 
 309 

Culex quinquefasciatus merupakan vektor filariasis di Kota Pekalongan. Hal ini didukung oleh hasil 310 
bedah nyamuk yang menemukan sebanyak 8 ekor nyamuk positif cacing filaria L3 Wuchereria bancrofti   311 
dengan infective rate sebesar 4,39%. Faktor lingkungan yang mendukung perkembangan nyamuk vektor 312 
filariasis di lokasi penelitian adalah genangan air di sekitar rumah penderita (74,2%); dan 86,2% di 313 
antaranya terdapat jentik nyamuk. Jenis genangan air yang ada adalah saluran air limbah rumah tangga 314 
terbuka, sumur resapan air limbah yang terbuka, dan saluran air di depan rumah penduduk.  315 
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Abstract

Pekalongan City was still an endemic area of Lymphatic

Filariasis (LF). Twice cycles of 

Mass Drug Administration (MDA) had been implemented,

but the Microfi laria rate (Mf rate) was 

still more than 1%. This observational research aimed to

study the potential of Culex quinquefasciatus 

as a vector of LF in Pekalongan City. A Cross-sectional

design was chosen as an approach in compiling 

information related to environmental factors and

mosquitoes. The population of this research was 

houses located in Jenggot and Kertoharjo village with

thirty-one houses, located around fi lariasis 

cases, purposively selected as samples. Variables studied

in this research were environmental factors 

and mosquito vectors. Data collection using observation,

and laboratory examination through 

mosquito dissection. Data would be analyzed descriptively.

This study found that there were 8 Culex 

quinquefasciatus tested positive L3 fi larial worm (infective

rate 4.39%). There were 74.2% of houses 

had mosquitoes’ breeding sites around them. The

breeding sites were found at domestic waste disposal, 

drainage in front of the house, and infi ltration well for

liquid waste. As much as 86.2% of the breeding 

sites contained mosquito larvae. This research concluded
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