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RINGKASAN (Summary) 

Analisis Perbedaan Kemampuan Ikan Cupang (Betta splendens) dan Ikan 

Niasa (Melanochromis auratus) Sebagai Pengendali Jentik Nyamuk Aedes 

aegypti; Nova Dwi Prasetiyanti; 172110101184; 2022; 58 halaman; Bagian Ilmu 

Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat  

Universitas Jember. 

Penyakit menular yang disebabkan oleh vektor seperti demam berdarah dengue, 

malaria, chikungunya dan filariasis masih menjadi permasalahan baik di Indonesia 

maupun di dunia (Ambarita, 2015:111). Jumlah penderita DBD di Indonesia 

semakin meluas seiring dengan bertambahnya kepadatan penduduk dan 

meningkatnya mobilitas masyarakat (Mutmainah, 2015: 99). Berdasarkan data 

Profil Kesehatan Indonesia Angka Bebas Jentik (ABJ) pada tahun 2019 sebesar 

79,2% yang masih belum mencapai target program ABJ yaitu sebesar > 95% yang 

artinya upaya pengendalian DBD masih belum mencapai target dan masih 

tingginya kasus DBD di Indonesia (Kemenkes, 2020:193). Tercatat jumlah kasus 

demam berdarah yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes 

albopictus pada tahun 2019 sebanyak 138,127 kasus. Kontainer merupakan 

tempat penampungan air (TPA) atau bejana yang dapat berperan sebagai tempat 

perkembangbiakan nyamuk Aedes sp (Budiyanto, 2012:2). Bak mandi secara 

umum merupakan kontainer paling disukai nyamuk untuk meletakkan telur 

(Joharina dan Widiarti, 2014: 38). Berdasarkan Penelitian (Triwahyuni dkk, 2020 

:57) menunjukkan bahwa kontainer yang berbahan semen dan tanah seperti bak 

mandi dan tempayan memiliki angka positif jentik nyamuk Aedes aegypti. 

Penggunaan insektisida untuk membunuh nyamuk dalam jangka waktu lama 

memicu munculnya resistensi pada nyamuk vektor dan kerusakan lingkungan 

(Harsono, 2019: 39). Pengendalian secara biologi/ hayati merupakan pengendalian 

larva nyamuk yang memanfaatkan predator atau musuh alami nyamuk tanpa 

menyebabkan kerusakan lingkungan. Jenis predator yang dapat digunakan 

sebagai pengendalian vektor adalah ikan pemakan jentik yaitu cupang, tampalo, 

guppy, gabus, dan lain sebagainya (Kemenkes, 2017:73). Ikan Cupang memiliki 

daya tahan tubuh yang tinggi/kuat dan melakukan pengambilan makanan secara 
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terus menerus selama 24 jam (Sari, 2020: 84). Tidak hanya ikan cupang, ikan 

niasa juga mempunyai kemampuan adaptasi yang cepat dan daya makan yang 

rakus (Froese R, 2019). Ikan niasa mempunyai sifat yang agresif dan juga aktif 

serta suka memakan cacing, jentik nyamuk dan alga. Berdasarkan hal tersebut 

peneliti ingin melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan 

kemampuan antara ikan cupang dan ikan niasa dalam memakan jentik nyamuk 

Aedes aegypti. 

Penelitian ini adalah penelitian dengan metode eksperimen semu (quasi 

experiment) tanpa kelompok kontrol dengan desain one-group posttest-only 

design, yaitu kegiatan percobaan yang mengukur pascaperlakuan (Hastjarjo, 

2019). Adapun rancangan dalam penelitian ini adalah rancangan acak lengkap 

(RAL) dengan dua perlakuan dalam 9 ulangan yang dilakukan dalam 1 hari. 

Populasi dalam penelitian ini adalah jentik nyamuk aedes aegypti yang didapatkan 

dari Laboratorium Entomologi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur di 

Surabaya. Sampel dalam penelitian ini adalah 360 jentik nyamuk aedes aegypti. 

Hasil penelitian menunjukkan hasil α = 0,05 , diperoleh hasil p < α, yaitu 0,000 < 

0,05. Hal tersebut menunjukkan H0 ditolak, yang artinya terdapat perbedaan 

kemampuan ikan cupang dan ikan niasa dalam memakan jentik nyamuk Aedes 

aegypti.  

Kesimpulan terdapat perbedaan kemampuan ikan cupang dan ikan niasa dalam 

memakan jentik nyamuk Aedes aegypti. Ikan cupang dapat dijadikan predator 

jentik nyamuk Aedes aegypti lebih baik dibandingkan dengan ikan niasa. 

Saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah untuk menggunakan 

ikan cupang di bak mandi sebagai pengendali biologi / alami jentik nyamuk Aedes 

aegypti. Dengan cara meletakkan satu ekor ikan cupang kedalam bak mandi. 
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SUMMARY 

Analysis of Differences in Ability of Betta Fish (Betta splendens) and Niasa 

Fish (Melanochromis auratus) As Control of Aedes aegypti Mosquito Larvae; 

Nova Dwi Prasetiyanti; 172110101184; 2022; 58 pages; Public Health Sciences, 

Faculty of Public Health, University of Jember. 

Infectious diseases caused by vectors such as dengue hemorrhagic fever, malaria, 

chikungunya, and filariasis are still a problem both in Indonesia and in the world 

(Ambarita, 2015:111). The number of DHF sufferers in Indonesia is expanding 

along with the increasing population density and increasing community mobility 

(Mutmainah, 2015: 99). Based on data from the Indonesian Health Profile, the 

larva-free rate (ABJ) in 2019 was 79.2% which still has not reached the target of 

the ABJ program, which is > 95%, which means that dengue control efforts have 

not yet reached the target and the number of dengue cases in Indonesia is still high 

(Ministry of Health). , 2020: 193). The recorded number of cases of dengue fever 

caused by Aedes aegypti and Aedes albopictus mosquitoes in 2019 was 138,127 

cases. The container is a water reservoir (TPA) or vessel that can play a role as the 

place breeding of Aedes sp mosquitoes ( Budiyanto, 2012:2). The bathtub in 

general is a mosquito's favorite container for laying eggs ( Joharina and Widiarti, 

2014: 38). Based on Research ( Triwahyuni et al, 2020: 57) show that containers 

made of cement and land as tub bath and crock own number positive flick 

mosquito Aedes aegypti. The use of insecticides to kill Mosquitoes in the long 

term triggers the emergence of resistance in vector mosquitoes and environmental 

damage (Harsono, 2019: 39). Biological control is the control of mosquito larvae 

using predators or natural enemies of mosquitoes without causing damage 

environment. Types of predators that can be used as vector control are larvae-

eating fish, namely betta, guppies, cork, and more (Kemenkes, 2017:73). Betta 

fish have a high/strong immune system and take food continuously for 24 hours 

(Sari, 2020: 84). Not only betta fish, but Auratus Cichlid fish also Can adapt 

quickly and eat voraciously (Froese R, 2019). Auratus Cichlid fish have an 

aggressive and active nature and like to eat worms, mosquito larvae, and algae. 

Based on this, the researcher wants to conduct research that aims to find out the 
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differences in the ability of betta fish and Auratus Cichlid fish to eat Aedes 

aegypti mosquito larvae. 

This research is a quasi-experimental study ( quasi-experimental ) without a 

control group with a one-group posttest-only design, which is an experimental 

activity that measures post-treatment (Hastjarjo, 2019). The design in this study 

was a completely randomized design (CRD) with two treatments in 9 replications 

carried out in 1 day. The population in this study were Aedes aegypti mosquito 

larvae obtained from the Laboratory Entomology East Java Provincial Health 

Office in Surabaya. The sample in this study was 360 Aedes aegypti mosquito 

larvae. 

The results of the study show result = 0.05 , obtained the result of p < , that is 

0.000 < 0.05. That thing shows H0 rejected, which means there is a different 

ability of Betta fish and Auratus Cichlid fish in eating flick mosquito Aedes 

aegypti.  

In conclusion, there is a difference in the ability of betta fish and Auratus Cichlid 

fish in eating Aedes aegypti mosquito larvae. Betta fish can be used as predators 

of Aedes aegypti mosquito larvae more good compared to Auratus Cichlid fish. 

The advice given based on the results of this study is to use betta fish in the tank 

bathing as biological/natural control of Aedes aegypti mosquito larvae. With 

method put one tail fish Betta fish into the tub shower. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 Penyakit menular yang disebabkan oleh vektor seperti demam berdarah 

dengue, malaria, chikungunya dan filariasis masih menjadi permasalahan baik di 

Indonesia maupun di dunia (Ambarita, 2015:111). Penyakit demam berdarah 

dengue dan chikungunya ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes 

albopictus, Penyakit malaria ditularkan oleh nyamuk Anopheles sedangkan 

penyakit filariasis di tularkan oleh beberapa jenis nyamuk yaitu Aedes, Anopheles 

dan Mansonia (Sumatri, 2013: 119). Kejadian penularan penyakit akibat vektor 

dapat dipengaruhi oleh kepadatan penduduk, perilaku manusia serta perilaku 

nyamuk itu sendiri (Hakim, 2018: 38). Meskipun distribusi geografis demam 

berdarah mirip dengan malaria, demam berdarah lebih berisiko di daerah 

perkotaan dan pemukiman daripada malaria (WHO, 2020). 

 Jumlah penderita DBD di Indonesia semakin meluas seiring dengan 

bertambahnya kepadatan penduduk dan meningkatnya mobilitas masyarakat 

(Mutmainah, 2015: 99). Angka Bebas Jentik (ABJ) adalah indikator yang 

digunakan dalam mengukur upaya pengendalian DBD. Berdasarkan data Profil 

Kesehatan Indonesia Angka Bebas Jentik (ABJ) pada tahun 2019 sebesar 79,2% 

yang masih belum mencapai target program ABJ yaitu sebesar > 95% yang 

artinya upaya pengendalian DBD masih belum mencapai target dan masih 

tingginya kasus DBD di Indonesia (Kemenkes, 2020:193). Kasus demam 

berdarah dengue, chikungunya dan filariasis mengalami peningkatan dari pada 

tahun sebelumnya. Tercatat jumlah kasus demam berdarah yang disebabkan oleh 

nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus pada tahun 2019 sebanyak 138,127 

kasus dan jumlah kasus chikungunya yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti 

dan Aedes albopictus sebanyak 5.042 kasus. Serta jumlah kasus filariasis yang 

ditularkan oleh  nyamuk Aedes, Anopheles dan Mansonia sebanyak 10.758 kasus 

yang tersebar di 34 Provinsi. Dan penyakit malaria yang ditularkan oleh nyamuk 

Anopheles, angka kesakitan malaria di Indonesia pada tahun 2019 meningkat 
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yaitu 0,93 per 1.000 penduduk serta pada kriteria bebas malaria tahun 2019 masih 

ada 11 provinsi yang belum memenuhi kriteria (Kemenkes, 2020:189). 

 Berdasarkan data kasus penyakit akibat vektor di Jawa timur pada tahun 

2019 tercatat sebanyak 18,397 kasus Demam Berdarah Dengue yang ditularkan 

oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus, sebanyak 306 kasus Filariasis 

yang ditularkan oleh nyamuk Aedes, Anopheles dan Mansonia tercatat di 34 

kabupaten/kota dan tercatat sebanyak 636 kasus malaria import yang ditularkan 

oleh nyamuk Anopheles. Angka Bebas Jentik (ABJ) di Jawa Timur pada tahun 

2019 juga masih belum mencapai target yaitu sebesar 78,2% (Dinkes, 2020:59). 

Seiring dengan banyaknya jumlah kasus Demam berdarah dengue, demam 

berdarah juga masuk kedalam daftar sepuluh penyakit sebagai ancaman potensial 

pada tahun 2019 (WHO, 2019). 

 Kontainer merupakan tempat penampungan air (TPA) atau bejana yang 

dapat berperan sebagai tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes sp (Budiyanto, 

2012:2). Umumnya  terdapat 2 jenis kontainer yang ada dilingkungan sekitar yaitu 

kontainer buatan manusia seperti bak mandi, ember, tempayan, vas bunga dan 

kontainer alami seperti potongan bambu, pelepah pisang dll (Budiyanto, 2012:2). 

Pada kawasan perkotaan habitat nyamuk Aedes sp 90% berada pada kontainer 

buatan manusia (Hasyimi, 2004:32). Keberadaan kontainer ini sangat berperan 

dalam keberadaan vektor nyamuk Aedes sp, semakin banyak kontainer maka akan 

semakin banyak pula tempat perindukan dan kepadatan nyamuk akan semakin 

tinggi (WHO, 2005: 58).  

 Bak mandi secara umum merupakan kontainer paling disukai nyamuk untuk 

meletakkan telur (Joharina dan Widiarti, 2014: 38). Berdasarkan Penelitian 

(Triwahyuni dkk, 2020 :57) menunjukkan bahwa kontainer yang berbahan semen 

dan tanah seperti bak mandi dan tempayan memiliki angka positif jentik nyamuk 

Aedes aegypti. Bak mandi dan tempayan mudah berlumut, permukaan kasar yang 

sulit sekali dibersihkan serta mempunyai refleksi cahaya yang rendah sehingga 

nyamuk Aedes aegypti sering berkembangbiak ditempat tersebut (Triwahyuni 

dkk, 2020 :58).  
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 Dalam mencegah penularan penyakit akibat vektor perlu dilakukan 

pengendalian. Pengendalian vektor secara kimia atau Penyemprotan insektisida 

golongan organofosfat saat ini biasa digunakan dalam pengendalian vektor di 

Indonesia untuk menurunkan angka kepadatan nyamuk. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh (Prasetyowati, 2016: 37) sebanyak 70% masyarakat sering 

menggunakan insektisida jenis aerosol dalam mengendalikan nyamuk. 

Penggunaan insektisida dalam jangka waktu lama memicu munculnya resistensi 

pada nyamuk vektor dan kerusakan lingkungan (Harsono, 2019: 39). Penggunaan 

insektisida dalam frekuensi yang tinggi dan dalam jangka waktu lama dapat 

menyebabkan efek buruk bagi masyarakat itu sendiri. 

 Tidak hanya pengendalian secara kimia yang dapat digunakan namun  

terdapat pengendalian lain yang aman dan tidak menimbulkan masalah kesehatan 

dan kerusakan lingkungan. Salah satunya yaitu pengendalian secara biologi/hayati 

yang terbukti aman untuk lingkungan. Pengendalian secara biologi/ hayati 

merupakan pengendalian larva nyamuk yang memanfaatkan predator atau musuh 

alami nyamuk. Pengendalian hayati/biologi dapat menurunkan populasi nyamuk 

yang ada di suatu wilayah (Sucipto, 2011:59) 

Di antara agen kontrol biologis/ hayati yang biasa digunakan untuk melawan 

jentik nyamuk adalah ikan, salah satu ikan yang paling populer adalah mos-

Quitofishes, Gambusia sp dan Betta sp. (Benelli, 2017: 427). Metode 

pengendalian ini dinilai lebih baik karena dapat memberantas nyamuk dan mudah 

dilakukan pada kondisi masih jentik nyamuk serta tidak menimbulkan kerusakan 

pada lingkungan sekitar (Ahmad, 2018: 86). Penggunaan ikan sebagai 

pengendalian nyamuk memiliki keuntungan yang pasti karena tidak 

membahayakan organisme terutama predator dalam ekosistem serta merupakan 

pengendali biologis di seluruh dunia yang sudah digunakan dalam jangka waktu 

yang lama (Hepzibah, 2019: 20).  

 Pengendalian jentik nyamuk dengan ikan pemakan jentik bisa dilakukan 

dirumah dengan mudah yaitu dengan cara melepaskan atau meletakkan ikan 

pemakan jentik nyamuk ke dalam bak mandi atau kolam-kolam yang biasa 

digunakan sebagai perkembangbiakan nyamuk (Sari, 2020: 83). Selanjutnya 
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biarkan ikan memakan jentik nyamuk yang ada di dalam bak mandi atau kolam. 

Penggunaan ikan dalam pengendalian nyamuk juga memiliki manfaat bagi 

keanekaragaman hayati perairan dan kesehatan manusia (Garcia, 2019: 2). 

 Jenis predator yang dapat digunakan sebagai pengendalian vektor adalah 

ikan pemakan jentik yaitu cupang, tampalo, guppy, gabus, dan lain sebagainya 

(Kemenkes, 2017:73). Ikan Cupang memiliki daya tahan tubuh yang tinggi/kuat 

dan melakukan pengambilan makanan secara terus menerus selama 24 jam (Sari, 

2020: 84). Ikan cupang juga dapat hidup di air dengan kadar oksigen yang rendah. 

Adapun kelebihan lain dari ikan cupang ini yaitu dapat mudah beradaptasi dengan 

lingkungan dan juga sangat rakus dalam memakan makananya (Admadjaja & 

Sitanggang, 2010 : 4). Di Indonesia sendiri ikan cupang digunakan sebagai ikan 

hias ataupun ikan kontes. Selain itu, masyarakat juga sudah banyak 

membudidayakan ikan ini sehingga dapat mudah didapatkan di toko ikan hias di 

seluruh Indonesia (Admadjaja & Sitanggang, 2010 : 5). 

 Tidak hanya ikan cupang, ada beberapa jenis ikan yang memiliki 

kemampuan beradaptasi dengan mudah. Salah satunya adalah ikan niasa, ikan ini 

mempunyai kemampuan adaptasi yang cepat dan daya makan yang rakus (Froese 

R, 2019). Ikan niasa dapat hidup di tempat dengan air bersih maupun di kondisi 

air keruh (Nico, 2019). Ikan niasa mempunyai sifat yang agresif dan juga aktif 

serta suka memakan cacing, jentik nyamuk dan alga. Selain mempunyai sifat 

agresif, ikan ini dapat dijadikan sebagai ikan hias karena coraknya yang indah dan 

di Surabaya sendiri ikan ini dapat mudah ditemukan di toko ikan / pasar hewan 

(Khuntardi, 2014 : 1).  

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti ingin 

berupaya mengkaji penelitian yang berjudul “Analisis Perbedaan Kemampuan 

Ikan Cupang (Betta splendens) dan Ikan Niasa (Melanochromis auratus) Sebagai 

Pengendali Jentik Nyamuk Aedes aegypti. Dengan penetuan durasi ikan memakan 

jentik nyamuk selama satu jam berdasarkan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh (Alim, 2020: 103) yang menunjukkan bahwa ikan cupang 

memiliki kemampuan memakan 20  jentik dalam satu jam daripada ikan guppy. 

Namun, efektivitas ini perlu diuji lebih lanjut dengan membandingkan ikan 
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cupang dengan ikan lain yaitu ikan niasa, untuk melihat apakah terdapat 

perbedaan kemampuan antara ikan cupang dan ikan niasa dalam memakan jentik 

nyamuk Aedes aegypti. Selain itu, karena masih belum adanya penelitian yang 

menggunakan ikan niasa sebagai pengendali jentik nyamuk  Aedes aegypti, maka 

peneliti tertarik untuk menggunakan ikan spesies tersebut sebagai topik dalam 

penelitian ini. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana perbedaan kemampuan ikan cupang (Betta splendens) dan ikan 

niasa (Melanochromis auratus) sebagai pengendali jentik nyamuk Aedes 

aegypti? 

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengidentifikasi perbedaan kemampuan ikan cupang (Betta splendens) dan 

ikan niasa (Melanochromis auratus) sebagai pengendali jentik nyamuk 

Aedes aegypti 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Menghitung  jumlah jentik nyamuk yang dimakan oleh ikan cupang (Betta 

splendens) dalam waktu 1 jam. 

b. Menghitung jumlah jentik nyamuk yang dimakan oleh ikan niasa 

(Melanochromis auratus) dalam waktu 1 jam. 

c. Menganalisis perbedaan kemampuan ikan cupang (Betta splendens) dan 

ikan niasa (Melanochromis auratus) sebagai pengendali jentik nyamuk 

Aedes aegypti 
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1.4 Manfaat  

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian lebih mendalam 

mengenai kemampuan ikan cupang (Betta splendens) dan ikan niasa 

(Melanochromis auratus) sebagai pengendali jentik nyamuk Aedes aegypti 

1.4.2 Manfaat Praktis  

a. Peneliti 

Menambah pengetahuan terkait kemampuan ikan cupang (Betta 

splendens) dan ikan niasa (Melanochromis auratus) sebagai pengendali 

jentik nyamuk Aedes aegypti 

b. Masyarakat  

Memberikan informasi terkait kemampuan ikan cupang (Betta 

splendens) dan ikan niasa (Melanochromis auratus) sebagai pengendali 

jentik nyamuk Aedes aegypti 

c. Fakultas  

Sebagai tambahan referensi bacaan bagi mahasiswa terkait kemampuan 

ikan cupang (Betta splendens) dan ikan niasa (Melanochromis auratus) 

sebagai pengendali jentik nyamuk Aedes aegypti 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Pengendalian Vektor 

2.1.1 Pengertian 

Pengendalian adalah upaya untuk mengurangi atau menghilangkan populasi 

vektor untuk mencegah penyakit atau kelainan yang ditularkan melalui vektor 

(Sumantri, 2013). Sedangakan dengan mengurangi daerah perkembangbiakan, 

mengurangi kepadatan vektor dan umur, mengurangi interaksi antara vektor dan 

manusia, serta memutus mata rantai penularan penyakit, pengelolaan vektor 

bertujuan untuk mengurangi faktor risiko penularan vektor (Kemenkes, 2017). 

2.1.2 Metode Pengendalian Vektor 

Sebagai upaya untuk mengendalikan nyamuk, ada beberapa metode yang 

bisa digunakan dalam mengendalikan populasi nyamuk. Metode tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1. Pengendalian secara Fisik 

Pemantauan fisik dilakukan dengan cara pembersihan sarang nyamuk 

(PSM) dengan cara mengosongkan ember / wadah penyimpan air, menutup 

rapat tempat penampungan air serta mendaur ulang / menggunakan kembali 

produk yang digunakan untuk larva nyamuk hidup (3M). Jika 3M PSN 

dilakukan secara ekstensif dan terus menerus maka akan tercapai hasil yang 

baik. 3M PSN harus dilakukan minimal seminggu sekali untuk memutus 

rantai pertumbuhan nyamuk pra-dewasa (Kemenkes, 2017). 

2. Pengendalian secara Kimia 

Pengendalian secara kimia biasanya menggunakan insektisida yang 

bertujuan untuk mengurangi populasi nyamuk disekitar sehingga diharapkan 

penularan penyakit dapat dicegah. Penggunaan insektisida memerlukan 

indikasi yang tepat dan berbasis pada hasil semacam studi KLB, studi 

Epidemiologi dan sebagainya. Kemudian hasil tersebut akan digunakan 
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sebagai bahan pertimbangan untuk pengaplikasian insektisida yang tersedia. 

Guna mencapai hasil yang efektif maka kegiatan pemberantasan harus 

berdasarkan pada kriteria yaitu efektif, efisien, rasional, affordable dan 

acceptable (Sucipto, 2011). Adapun contoh pengendalian kimia yang biasa 

dilakukan yaitu menggunakan abate, fogging, mengguakan insektisida jenis 

aerosol dan lain sebagainya. 

3. Pengendalian Secara Biologi 

Pengendalian secara biologi atau hayati merupakan pengendalian vektor 

yang menggunakan musuh alami (predator) nyamuk itu sendiri dan bakteri 

parasit (Sucipto, 2011). Tipe pemangsa yang digunakan ialah ikan pemakan 

jentik ialah cupang, tampalo, gabus, guppy, dan sebagainya. Pengendalian 

biologi dapat menurunkan populasi nyamuk pada suatu wilayah. Selain itu 

pengendalian biologi tidak menimbulkan masalah kesehatan baik kepada 

manusia maupun lingkungan (Ahmad & Nurbaeti, 2018). 

2.2 Klasifikasi dan Morfologi Nyamuk 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Nyamuk Aedes aegypti 

(Sumber : (Reynolds, 2013) 

 

 

 

 

 

Kerajaan:  Animalia  

Filum:  Arthropoda  

Kelas:  Insecta 

Ordo:  Diptera  

Subordo:  Nematocera  

Infraordo:  Culicomorpha  

Sub Famili Anophelini,Culicini, Toxorhynchitini 

Famili:  Culicidae 
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Nyamuk terbagi menjadi 3 Tribus yaitu Anophelini (Anopheles), tribus 

Toxorhynchitini (Toxorhynchites) dan tribus Culicini (Culex, Aedes, Mansonia). 

Meskipun jumlah pasti spesies nyamuk di dunia tidak diketahui, saat ini terdapat 

lebih dari 2.400 spesies yang teridentifikasi, dengan nyamuk biasanya hidup di 

ketinggian 4200 meter di atas permukaan laut. Spesies nyamuk lebih banyak di 

daerah tropis daripada di daerah beriklim dingin seperti kutub utara dan selatan. 

Nyamuk berukuran kecil yaitu 4-13mm dan rapuh. Kepala nyamuk halus dan 

panjang dan melebihi panjang kepala, yang bekerja dengan cara menghisap darah 

dan digunakan untuk menghisap cairan pada jantan. 

2.3 Jenis-jenis Nyamuk  

2.3.1 Aedes aegypti  

 

 

  

 

 

 

Gambar 2. 2 Nyamuk Aedes aegypti  

(Sumber : (Reynolds, 2013) 

Nyamuk Aedes aegypti yang cukup tua berukuran sedang dan memiliki 

tubuh berwarna kecoklatan. Tubuh dan tukai nyamuk ditutupi dengan garis putih 

keabu-abuan. Pada tubuh bagian belakang terdapat dua garis lengkung vertikal, 

seperti arit, di kiri dan kanan. Selain itu Palpus betina lebih pendek dari 

proboscis, tetapi palpus dari jantan sama dengan proboscis, ujung abdomen betina 

lancip, Sayap tidak berbintik (hitam) dan kaki berbintik. Telur Aedes aegypti 

berbentuk elips, panjang, tak berpelampung. Telur nyamuk ini diletakkan satu 

persatu di tepi kontainer.  
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Gambar 2. 3 Jentik Nyamuk Aedes aegypti 

(Sumber : (Thaika, 2012)  

Ciri larva Aedes aegypti hampir sama dengan larva Culex yaitu : 

1. Sifon pendek dan gemuk dan bulunya satu pasang / baris. 

2. Gigi sisir berduri lateral atau gigi-gigi comb bergerigi, Toraks larva nyamuk 

lebih besar dari kepalanya. 

3. Bagian Abdomen larva terbagi menjadi 10 fragmen dan cuma 9 ruas yang 

terlihat dan ruas akhir dilengkapi dengan (sifon) yang berbentuk tabung.  

4. larva memiliki seberkas bulu pada corong udara yang pendek kuat  

2.3.2 Culex 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 4 Nyamuk Culex 

(Sumber : (Consolo, 2020) 

Nyamuk Culex dewasa memiliki ciri-ciri fisik yang khas yaitu tubuhnya 

berwarna coklat keabu-abuan. Pada betina palpus lebih pendek dari proboscis dan 

pada jantan palpus lebih panjangdari proboscis. Ujung abdomen nyamuk Culex 

betina tumpul (membulat). Selain itu nyamuk Culex memiliki sayap yang tidak 

berbintik hitam putih. Pada bagian kaki tidak ada cincin putih dan posisi badan 
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saat istirahat sejajar dengan permukaan tempat istirahat. Telur Culex berbentuk 

oval, panjang, kedua ujung tumpul, tanpa pelampung dan berkelompok seperti 

rakit.  

 

 

 

 

 

Gambar 2. 5 Jentik Nyamuk Culex 

Sumber : (Hamrsky, 2019) 

Adapun ciri dari larva Culex yaitu : 

1. Sifon sangat panjang lansing, lebih panjang dari Aedes dan bulunya lebih dari 

satu pasang / baris 

2. Sifon menggantung pada permukaan air dan digunakan untuk bernapas  

3. Pada saat istirahat posisi membentuk sudut dengan permukaan air 

2.3.3 Anopheles 

 

 

 

 

Gambar 2. 6 Nyamuk Anopheles 

Sumber : (Guitarte, 2009) 

Nyamuk Anopheles memiliki ciri-ciri fisik yaitu tubuhnya berwarna abu-

abu, Palpus sama panjang dengan proboscis dan sayap berbintik hitam dan putih. 

Pada kaki ada yang bercincin putih ada yang tidak. Pada saat istirahat posisi badan 

membentuk sudut 45º. Telur Anopheles berbentuk lonjong, panjang, kedua 
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ujungnya lancip dan ada pelampung dan diletakkan sendiri - sendiri pada 

permukaan air.  

 

 

 

Gambar 2. 7 jentik nyamuk Anopheles 

Sumber : (Anders, 2017) 

Selain itu larva Anopheles juga mempunyai ciri-ciri yang berbeda dari 

nyamuk lainnya yaitu :  

1. Tidak terdapat siphon  

2. Spiracle berbentuk seperti cincin pada ruas VIII abdomen.  

3. Pada ruas-ruas abdomen terdapat „Palmatehairs‟ (bulu kipas)  

4. Saat istirahat tubuhnya selaras dengan pemukaan air. 

2.3.4 Mansonia 

 

 

 

 

  

Gambar 2. 8 Nyamuk Mansonia 

Sumber : (Ong, 2015) 

Nyamuk Mansonia dewasa memiliki ciri sama dengan nyamuk culex 

yaitun pada betina palpus lebih rendah dari proboscis, dan pada jantan palpus 

lebih panjang dari proboscis. Namun nyamuk Mansonia memiliki sayap besar, 

berselang seling terang dan gelap. Telur nyamuk Mansonia berbentuk lonjong, 

panjang, salah satu ujungnya runcing seperti jarum, tak berpelampung. Untuk 

peletakkan telurnya ialah bergerombol dibawah permukaan daun tumbuhan. Pada 
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fase larva Mansonia memiliki ciri sifon yang ujungnya runcing dan bergigi, serta 

ujung sifon menancap pada tumbuhan air. 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 9 Jentik Nyamuk Mansonia 

Sumber : icpmr 

2.4 Siklus Hidup Nyamuk  

Dalam siklus hidupnya, nyamuk memiliki hierarki. Setiap hierarki berbeda 

satu sama lain. Nyamuk memiliki dua hierarki berdasarkan lingkungannya, yaitu 

air dan air luar. Nyamuk mulai dari telur, larva dan kepompong dewasa 

mengalami metamorfosis sempurna. Embrio, larva dan pupa berada di dalam air 

dan tahap dewasa berada di udara. Telur nyamuk yang baru diletakkan akan 

berwarna putih, tetapi akan menjadi hitam pada 1-2 jam. 

Nyamuk Anopheles meletakkan telurnya secara individual di permukaan air 

akan tetapi pada spesies nyamuk Aedes telur mereka akan meletakkan telur secara 

tersendiri dan tidak berdekatan. Telur tersebut diketahui berada pada pinggir 

permukaan air pada tempat penyimpanan air. Sedangkan pada jenis nyamuk culex 

dan mansonia mereka akan meletakan telur tidak terpisah (rapat) dan berbentuk 

rakit. Nyamuk Culex bertelur di permukaan air, sedangkan nyamuk Mansonia 

bertelur di bawah permukaan daun tanaman air. Kemudian Telur tersebut akan 

menetas berubah menjadi jentik nyamuk yang hidup diair selama 2-4 hari. 

Larva terdiri dari empat instar. Pada genus Culex dan Aedes perkembangan 

1-4 instar membutuhkan waktu 6-8 hari, sedangkan di Mansonia sekitar 3 

minggu. Larva menjadi kepompong dan tidak makan, tetapi oksigen dibutuhkan di 

dalam tabung respirator. Diperlukan waktu sekitar 1-3 hari bagi seekor nyamuk 

untuk menjadi dewasa. Selama beberapa minggu, nyamuk jantan akan menjadi 
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yang pertama menetas. Biasanya nyamuk jantan berdesak-desakan. Nyamuk 

betina kemudian menyerap darah yang dibutuhkan untuk pengembangbiakan 

telur. 

2.5 Perilaku Nyamuk 

Nyamuk jantan dan betina memiliki tahapan kehidupan yang berbeda. 

Nyamuk jantan memiliki masa hidup yang lebih pendek dibandingkan nyamuk 

betina. Nyamuk mempunyai waktu hidup sekitar kurang lebih 2 minggu namun 

terkadang ada beberapa spesies yang dapat bertahan sampai 3 bulan. 

Beberapa nyamuk hanya menghisap darah manusia (antropofilik), 

sementara yang lain hanya menghisap darah hewan (zoophilic), dan masih ada 

yang menghisap darah hewan dibandingkan dengan darah manusia 

(antropozoofilik). Nyamuk akan istirahat setelah menghisap darah. Ada yang 

berada di dalam rumah (endofilik) seperti di dinding, ada pula yang berada di luar 

rumah (exophilic), seperti di kandang tumbuhan atau hewan.  

Kebiasaan menggigit nyamuk juga berbeda. Beberapa ada yang menghisap 

di siang hari (day-bites), sementara yang lain melakukannya di malam hari (night-

bites). Ada yang menggigit di dalam rumah (endofagik) dan ada yang menggigit 

di luar rumah (eksofagik). Nyamuk betina memiliki jangkauan terbang yang lebih 

jauh daripada nyamuk jantan. Mayoritas nyamuk Anopheles bisa terbang hingga 

1,6 kilometer. Sedangkan nyamuk Aedes aegypti memiliki jarak terbang yang 

pendek. 

2.6 Peranan Nyamuk Sebagai Vektor Penyakit 

2.6.1 Malaria 

Malaria adalah infeksi plasmodium yang disebarkan oleh nyamuk yang 

disebut Anopheles. Penyakit malaria hingga saat ini jadi masalah kesehatan 

masyarakat yang dapat berakibat pada kematian. Anak-anak, balita, dan wanita 

hamil merupakan kelompok risiko tinggi. Malaria juga dapat menyebabkan 

anemia secara langsung dan dapat menurunkan produktivitas kerja seseorang. 
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2.6.2 Demam Berdarah Dengue (DBD) 

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah infeksi virus yang parah yang 

disebarkan oleh gigitan nyamuk pembawa virus dengue, nyamuk Aedes aegypti. 

Demam berdarah berlangsung selama dua sampai tujuh hari dan disertai gejala 

seperti trombosit rendah dan hemokonsentrasi yang ditandai dengan kebocoran 

plasma (hematokrit meningkat, asites, efusi pleura, hipoalbuminemia). Selain itu, 

gejala abnormal seperti nyeri otot, migrain, nyeri sendi, ruam kulit, atau nyeri 

punggung pada bola mata mungkin ada. Demam berdarah tidak mempengaruhi 

semua orang yang telah terinfeksi virus. Beberapa orang hanya mengalami 

demam ringan yang hilang dengan sendirinya, sementara yang lain tidak memiliki 

gejala sama sekali (asimtomatik). Beberapa dari mereka hanya akan menderita 

gejala demam berdarah yang tidak akan mengakibatkan tumpahan plasma atau 

kematian. Infeksi ini menjadi lebih umum di berbagai negara di seluruh dunia 

selama tiga puluh tahun terakhir, terutama di zona tropis dan sub-tropis, dengan 

sebagian besar kasus terjadi di daerah perkotaan dan semi perkotaan. 

2.6.3 Filariasis 

Filariasis adalah penyakit parasit yang disebarkan oleh nyamuk pembawa 

cacing filaria. Brugia malayi, Brugia timori, dan Wuchereria bancrofti adalah tiga 

jenis cacing pemicu filariasis. Cacing ini hidup di tengah tubuh dan di saluran 

getah bening, menyebabkan kerusakan pada sistem limfatik dan mengakibatkan 

efek samping yang akut dan kronis. Efek samping yang intens termasuk kerusakan 

organ dan saluran getah bening (adenolymphangitis), terutama di selangkangan 

dan ketiak tetapi juga dapat ditemukan di daerah lain. Manifestasi yang sedang 

berlangsung terjadi karena penyumbatan aliran getah bening, terutama di wilayah 

serupa dan menyebabkan efek samping seperti kaki gajah dan hidrokel. Berbagai 

macam nyamuk dapat menularkan filariasis. Di nusantara sendiri terdapat kurang 

lebih 23 jenis nyamuk yang diperkirakan menjadi faktor penularan penyakit 

filariasis, yang terdiri dari marga Anopheles, Aedes, Culex, Mansonia, serta 

Armigeres. 
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2.7 Ikan Cupang (Betta splendens) 

2.7.1 Klasifikasi  

 

Gambar 2. 10 Ikan Cupang (Betta splendens) 

Sumber : (Stinson, 2014) 

Ikan cupang sering dikenal dengan nama Betta fish atau dalam bahasa 

inggris biasa disebut Fighting fish  merupakan ikan air tawar yang hidup di 

perairan Asia Tenggara. Adapun klasifikasi dari ikan cupang yaitu : 

Kerajaan:  Animalia  

Filum:  Chordata  

Kelas:  Actinopterygii  

Ordo:  Perciformes  

Famili:  Osphronemidae  

Subfamili:  Macropodusinae  

Genus:  Betta 

 

2.7.2 Morfologi 

Ikan cupang (Betta sp.) Merupakan ikan air tawar yang hidup di perairan. Di 

Asia Tenggara, termasuk Singapura, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan 

Brunei Darussalam, ikan cupang memiliki ruang hidup yang luas. Biasanya, 

cupang memiliki pose tubuh yang panjang dan diluruskan ke samping. Kepalanya 

cukup besar, mulutnya kecil, bibirnya cukup tebal, dan rahangnya kokoh. Pada 

sirip bagian panggul panjang ramping, dan memiliki ujung putih. Sirip pada 

punggung berada dekat dengan ekor, umumnya berukuran lebar dan membentang 
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terbalik dengan jari-jari yang keras dan halus. Pada bagian sirip punggung dan 

ekor tumbuh, biasanya berbentuk seperti kipas, membulat dan warnanya 

sempurna. Ikan cupang memiliki tubuh yang berbeda sisik, ada pula yang kasar 

dan halus dan berbeda-beda (Sunari, 2007) .  

Warna, ukuran tubuh, dan sirip kemudian dapat digunakan untuk 

membedakan cupang jantan dan betina. Sirip punggung dan sirip ekor cupang 

jantan lebih panjang dari pada cupang betina. Selain itu, tubuh cupang betina lebih 

besar dan lebih memanjang dibandingkan cupang jantan. Umumnya cupang jantan 

memiliki ukuran tubuh lebih kecil daripada cupang betina (M.Han, 2019). Cupang 

jantan cenderung memiliki warna yang lebih indah dan menarik dibandingkan 

cupang betina. Cupang jantan lebih mungkin untuk dipelihara dan bersaing dalam 

kompetisi ikan cupang jika dipelihara. Betina, sebaliknya, memiliki perut yang 

lebih besar dan bayangan telur sering terlihat.  

Warna dari ikan cupang jelas dipengaruhi oleh beberapa komponen, yaitu 

orientasi seksual spesifik, perkembangan testis, kualitas keturunan, dan variabel 

geografis. Warna tubuh cupang berubah secara umum, mulai dari warna kusam, 

warna terang, dengan motif yang menarik. Ikan cupang hidup secara berkoloni di 

perairan tenang dan dapat hidup di air dengan suhu 24-30 ºC dan juga dapat hidup 

di air dengan Ph 6.5-7.2 (Admadjaja & Sitanggang, 2010). Selain itu ikan cupang 

merupakan ikan dengan nilai ekonimis yang lumayan tinggi. Dengan Kisaran 

harga Rp. 5.000 –1.000.000 rupiah per ekor untuk cupang jantan dan  Rp. 2.000 – 

50.000 rupiah per ekor untuk cupang betina, hal ini dikarenakan ikan cupang 

jantan memiliki corak warna dan sirip yang lebih cantik dari ikan cupang betina. 

(Admadjaja & Sitanggang, 2010). Ikan cupang jantan yang digunakan untuk 

aduan biasanya berada di kisaran harga Rp. 5.000-20.000 rupiah per ekor dan 

untuk ikan cupang kontes berada pada kisaran harga Rp. 50.000 - 1.000.000 

rupiah per ekor.  
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2.7.3 Kebiasaan dan Perkembangbiakan 

Ikan cupang dapat ditemukan di berbagai lingkungan, termasuk danau, 

sungai dengan pasang sedang, rawa, dan parit. Ikan cupang biasa memakan 

cacing, jentik dan beberapa jenis serangga kecil lainnya. Selain itu ikan cupang 

juga termasuk ikan yang rakus, aktif dan cepat dalam memakan makananya. 

Namun apabila ikan cupang sulit menelan makananya, maka ikan cupang akan 

memuntahkan makanannya agar bisa dimakan kembali menjadi bagian yang lebih 

kecil. Di sisi lain, cupang kini dipelihara sebagai ikan hias dan sebagai ikan aduan 

di fasilitas penangkaran ikan. Ikan cupang memiliki berbagai macam kemampuan, 

termasuk kemampuan beradaptasi dengan lingkungan kecil dan mencegah ikan 

lain berkembang biak. Ikan ini sangat senang apabila terdapat banyak tumbuhan 

air pada lingkungan hidup atau habitatnya. Hal ini dikarenakan dengan banyaknya 

tumbuhan air ikan cupang dapat berlindung dari predator pemangsanya seperti 

burung pemakan ikan (Admadjaja & Sitanggang, 2010).  

Di lingkungannya aslinya, ikan cupang sering terlihat menonjolkan 

moncongnya hingga muncul pada permukaan air, yang bertujuan untuk 

mengambil keperluan oksigen yang ada di udara dan akan di simpan ke dalam 

labirin. Labirin merupakan organ pernapasan atau alat bantu pernapasan yang 

dapat menyimpan udara dari luar air. Area labirin terletak di atas insang dan di 

sekitar kepala (Admadjaja & Sitanggang, 2010). Ikan cupang mampu bertahan 

hidup di lingkungan rendah oksigen karena adanya labirin ini. 
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2.8 Ikan Niasa (Melanochromis auratus) 

 

 

Gambar 2. 11 Ikan Niasa (Melanochromis auratus) 

Sumber :  (Kojic, 2015) 

Ikan niasa merupakan ikan asli dari Danau Malawi di Afrika. Adapun 

klasifikasi dari ikan niasa menurut (ITIS, 2019) yaitu: 

2.8.1 Klasifikasi 

Kingdom:  Animalia  

Phylum:  Chordata  

Class:  Teleostei 

Order:  Perciformes 

Family:  Cichlidae 

Genus:  Melanochromis 

Species:  Melanochromis auratus 

 

2.8.2 Morfologi 

Ikan niasa merupakan ikan endemik danau Malawi di Afrika dan biasa 

hidup pada batu-batuan di danau dan sungai. Ikan ini mempunyai panjang 

maksimal 11 cm, namun biasanya ikan berjenis kelamin jantan mempunyai 

panjang maksimal 10 cm dengan sirip lebih panjang dan betina dengan panjang 9 

cm dengan sirip lebih pendek. Ikan ini bertahan hidup pada air dengan pH 7,0 – 

8,5 dan pada suhu 22 °C – 28 °C (Froese R, 2019). Ikan ini mempunyai sifat yang 

aktif dan juga agresif, selain itu ikan niasa juga dapat dengan mudah beradaptasi 

dengan lingkungan yang baru. Mereka dapat hidup dalam air yang jernih maupun 

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER



20 

 

 

 

keruh, namun ikan niasa lebih suka hidup di air yang jernih dan banyak bebatuan 

untuk tempat tinggal mereka. Spesies ini mempunyai warna yang khas yaitu 

warna dasar kuning cerah untuk jenis kelamin betina dan warna hitam kecoklatan 

atau biru tua untuk jenis kelamin jantan dengan dengan garis horizontal hitam 

pada tubuhnya (Kratochwil et al., 2019). Ikan niasa memiliki ciri bibir tebal, 

memiliki sirip punggung yang berwarna perak dengan garis hitam horizontal. Ikan 

niasa merupakan ikan yang mudah sekali dikembangbiakan sehingga mudah 

sekali didapatkan di toko-toko penjualan ikan hias di Indonesia (Khuntardi & 

Setiawan, 2014). Ikan niasa biasanya memiliki kisaran harga mulai dari Rp. 

2.000- 10.000 rupiah per ekor ikan niasa baik yang berjenis kelamin jantan 

maupun yang berjenis kelamin betina (Kesman, 2015).  

2.8.3 Kebiasaan dan Perkembangbiakan 

Ikan niasa termasuk jenis ikan omnivora yang biasa memakan alga, cacing, 

dan beberapa jenis serangga kecil sebagai makanannya (Karadal et al., 2018). Ikan 

ini tergolong ikan yang rakus dan dapat memakan makanan dengan cepat. Ikan 

niasa sering berkelompok yang terdiri dari 8-10 ikan niasa. ikan spesies ini sangat 

umum dalam perdagangan akuarium dan biasa digunakan sebagai ikan hias. Di 

Indonesia sendiri ikan ini dibudidayakan untuk diperjual belikan sebagai ikan 

hias. Di alam liar pemijahan biasa dilakukan disamping bebatuan atau kadang 

didalam gua/bebatuan yang ada di danau dan sungai (AquariumIndustries, 2010). 

Pemijahan dapat terjadi satu bulan sekali, dan ikan niasa jantan didominasi oleh 

warna biru dan hitam. Sedangkan ikan niasa betina didominasi oleh warna emas 

dan hitam (Kratochwil et al., 2019). Ikan niasa sangat mudah untuk berkembang 

biak, Ikan betina akan bertelur hingga 40 butir dan ikan betina akan meletakkan 

telurnya ke dalam mulutnya dan merawat sampai dewasa (Kesman, 2015). Ikan 

betina yang sedang merawat telurnya tidak akan makan sampai telurnya menetas 

dan siap untuk dilepaskan. Hal ini digunakan ikan betina untuk beristirahat seusai 

dia bertelur. (Nico, 2019) 
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2.9 Kerangaka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 12 Kerangka Teori 

Sumber : Sucipto, (2011), Pedoman Pencegahan Pengendalian Demam Berdarah Dengue 

Di Indonesia tahun 2017 
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2.10 Kerangka Konseptual 
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Gambar 2. 13 Kerangka Konsep 
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Pada kerangka konsep diatas, yang menjadi variabel independen dalam 

penelitian ini yaitu jentik – jentik nyamuk Aedes Aegypti (larva instar 3). 

Sedangkan yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah ikan 

cupang dan ikan niasa. Pengendalian biologi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah ikan pemakan jentik. Jenis ikan pemakan jentik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah ikan cupang (Betta splendens) dan Ikan Niasa 

(Melanochromis auratus) dikarenakan kedua jenis ikan tersebut mudah 

didapatkan, bisa digunakan sebagai ikan hias dan memiliki keunggulan dalam 

memakan jentik nyamuk. serta dapat dengan mudah beradaptasi dengan 

lingkungan sekitar 

Tidak semua pengendalian nyamuk ini diteliti dalam penelitian. Pada 

penelitian ini hanya meneliti pengendalian biologi yang menggunakan ikan 

pemakan jentik dalam memberantas jentik nyamuk Aedes Aegypti. Adapun ciri-

ciri dari jentik nyamuk Aedes Aegypti yaitu : Sifon tidak panjang, gemuk dan 

bulunya baris, gigi sisir berduri lateral, toraks larva nyamuk lebih besar dari 

kepalanya. Bagian Abdomen larva terbagi menjadi 10 fragmen dan cuma 9 ruas 

yang terlihat dan ruas akhir dilengkapi dengan (sifon) yang berbentuk tabung.  

Setelah ikan cupang (Betta splendens) dan ikan niasa (Melanochromis 

auratus) serta jentik nyamuk Aedes Aegypti didapatkan maka, dilakukan 

penelitian yaitu dengan mengamati kedua ikan tersebut dengan diberikan masing-

masing 20 jentik nyamuk Aedes Aegypti dalam toples percobaan selama satu jam 

kemudian dihitung berapa jentik nyamuk yang dimakan oleh ikan cupang dan 

ikan niasa. Diharapkan dengan dilakukan penelitian ini dapat mengetahui jenis 

spesies ikan mana yang paling banyak memakan jentik nyamuk Aedes Aegypti. 
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2.11 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah dalam penelitian 

dan kebenarannya masih harus diuji secara empiris oleh peneliti (Suryabrata, 

2013: 21).  Adapun hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

H0 = Tidak ada perbedaan kemampuan antara ikan cupang (Betta splendens) dan 

ikan niasa (Melanochromis auratus) dalam memakan jentik nyamuk Aedes 

aegypti 

H1 = Ada perbedaan kemampuan antara ikan cupang (Betta splendens) dan ikan 

niasa (Melanochromis auratus) dalam memakan jentik nyamuk Aedes aegypti 
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BAB 3. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen 

semu (quasi experiment) tanpa kelompok kontrol dengan desain one-group 

posttest-only design, yaitu kegiatan percobaan yang mengukur pascaperlakuan 

(Hastjarjo, 2019). Dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan kemampuan ikan 

cupang (Betta splendens) dan ikan niasa (Melanochromis auratus). Jenis 

penelitian ini adalah observasi (pengamatan). Adapun rancangan dalam penelitian 

ini adalah rancangan acak lengkap (RAL) dengan dua perlakuan dalam 9 ulangan 

yang dilakukan dalam 1 hari. 

 

 

 

 

Gambar 3. 1 Desain Penelitian 

Keterangan : 

P : Populasi 

R : Randomisasi 

P1 : Ikan cupang di berikan 20 jentik nyamuk aedes aegypti 

P2 : Ikan niasa di berikan 20 jentik nyamuk aedes aegypti 

O1,O2 : Observasi (Pengamatan) 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Perum Delta Marina No.7 Waru Sidoarjo 

P R 

P1 

P2 O2 

O1 
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3.2.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2021 sampai 22 

Oktober 2021 

3.3 Replikasi Penelitian 

Dalam penelitian ini pengulangan pada setiap perlakuan yang akan 

dilakukan menggunakan rumus pengulangan desain RAL (Rancangan Acak 

Lengkap) menurut (Kusriningrum, 2008) yaitu: 

t (n-1)   ≥   15 

2 (n-1)   ≥   15 

2 (n-2)   ≥   15 

2n         ≥   15 + 2 

n           ≥   17 / 2 

n           ≥   8, 5 = 9 

keterangan: 

t   : perlakuan = 2 

n   : replikasi / pengulangan 

15 : faktor nilai derajat kebebasan 

Dapat diketahui nilai n adalah 9 yang mana setiap perlakuan dilakukan 9 

kali pengulangan/replikasi. Sehingga jumlah sampel yang dibutuhkan dalam 

pengulangan/replikasi ditetapkan dengan rumus: 

Total replikasi = n x t 

= 9 x 2 

= 18 

Jadi jumlah sampel pengulangan/replikasi pada penelitian ini sebanyak 18 

sampel. Selanjutnya dibuat tabel dengan rumus r x t untuk menentukan RAL:  
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Tabel 3. 1 Replikasi Penelitian 

Perlakuan  1 

(ikan cupang diberi 20 jentik nyamuk ) 

Perlakuan 2 

(ikan niasa diberi 20 jentik nyamuk) 

P1.1 P2.1 

P1.2 P2.2 

P1.3 P2.3 

P1.4 P2.4 

P1.5 P2.5 

P1.6 P2.6 

P1.7 P2.7 

P1.8 P2.8 

P1.9 P2.9 

 

 

3.4 Objek dan Alat – alat Penelitian 

3.4.1 Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. 9 ekor ikan cupang berukuran 2-3 cm, berumur 3-4 bulan dan 10 ekor 

pengganti ikan apabila ikan yang digunakan dalam penelitian mati. 

2. 9 ekor ikan niasa berukuran 2-3 cm, berumur 3-4 bulan dan 10 ekor 

pengganti ikan apabila ikan yang digunakan dalam penelitian mati. 

3. 360 jentik nyamuk aedes aegypti (instar 3) dan 396 jentik nyamuk aedes 

aegypti (instar 3) pengganti apabila jentik nyamuk yang digunakan dalam 

penelitian mati. 

3.4.2 Alat- alat Penelitian  

Alat-alat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. 18 buah toples plastik bening dengan ukuran 11x11x19 yang dapat 

menampung air sebanyak 2 liter. Soliter atau tempat yang digunakan untuk 

memelihara ikan cupang idealnya adalah 3x panjang tubuhnya (Maulana, 

2020). Namun untuk pemeliharaan di toples plastik minimal berukuran 

sedang dan dapat menampung air sebanyak 2-4 liter (Admadjaja & 

Sitanggang, 2020 :66)     
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     Gambar 3. 2 Toples Plastik bening 

Sumber : data primer 

 

2. Termometer aquarium yang digunakan untuk mengukur suhu air dalam 

plastik dan dalam topes. 

 

Gambar 3. 3 Termometer aquarium 

Sumber : data primer 
 

3. Penggaris yang digunakan untuk mengukur ukuran tubuh ikan. 

4. Pipet yang digunakan untuk mengambil jentik nyamuk. 

5. Wadah plastik berukuran 19 x 19 denganvolume 2000ml. 

6. Jaring ikan kecil yang digunakan untuk menangkap/ menyaring jentik 

nyamuk.              

7. Kantong plastik dengan ukuran ¼ kg yang digunakan sebagai wadah saat 

membeli ikan dipenjual/ peternak ikan 

8. Gelas plastik sebanyak 18 buah dengan ukuran 220 ml yang digunakan 

sebagai tempat/wadah sementara jentik-jentik nyamuk. 
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9. Jam digital yang digunakan untuk memantau waktu saat pengamatan. 

3.5 Cara Kerja 

3.5.1 Penyediaan Ikan Cupang dan Ikan Niasa 

1) Ikan cupang dan ikan niasa dibeli dari peternak/penjual ikan sebanyak 9 

ekor ikan cupang dan 9 ekor ikan niasa ( lampiran G. nomor 1 halaman 58) 

2) Masing-masing ikan yang dipilih dalam kondisi sehat, berumur 3 bulan dan 

berukuran kurang lebih 3-4 cm.  

3) Kemudian ikan dimasukkan kedalam kantong plastik berukuran ¼ yang 

berisi air dan oksigen. Kantong plastik bertujuan untuk mempermudah saat 

proses aklimatisasi.  

4) Agar ikan tidak stress dan dapat beradaptasi, maka perlu dilakukan 

Aklimatisasi di toples tempat penelitian. Aklimatisasi dilakukan dengan cara 

meletakkan kantong plastik yang berisi ikan cupang dan ikan niasa terapung 

di toples yang akan menjadi tempat penelitian.  

5) Aklimatisasi ini membutuhkan waktu sekitar 15-30 menit, Kemudian 

setelah proses aklimatiasai selesai gunakan termometer untuk mengukur 

suhu air yang berada di kantong plastik dan toples ( lampiran G. nomor 4 

halaman 58) 

6) Apabila suhu air sudah sama maka ikan sudah siap dilepaskan/ atau 

dimasukkan kedalam toples tempat penelitian. ( lampiran G. nomor 6 

halaman 59). 

3.5.2 Penyediaan Jentik  Nyamuk Aedes aegypti 

1. Jentik nyamuk Aedes aegypti (instar 3) dengan ukuran kurang lebih 3,5 – 

4,5 mm dibeli dari Laboratorium Entomologi di Dinas Kesehatan Provinsi 

Jawa Timur di Kota Surabaya. Jentik nyamuk berukuran kecil - sedang 

(instar 1-3) cocok untuk ikan cupang yang berusai 2-4 bulan. Namun untuk 

jentik nyamuk yang berukuran besar (instar 4) dengan ukuran kurang lebih 

5-6 mm cocok untuk ikan cupang yang berusia > 4 bulan atau yang sudah 
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kawin hal ini dikarenakan jentik nyamuk dapat mempercepat proses 

pematangan sel telur pada ikan cupang (Huda, 2009 : 47). ( lampiran H. 

nomor 1 halaman 60) 

2. Sebelum memasukkan jentik nyamuk ke dalam gelas plastik, gelas plastik 

haruslah bersih dan tidak berbau sehingga harus dicuci dahulu di air yang 

mengalir agar bersih dan menghilangkan bau plastik dalam gelas. ( lampiran 

H. nomor 4 halaman 60) 

3. Setelah 360 ekor jentik nyamuk tiba di tempat penelitian maka jentik 

nyamuk diletakkan/ ditaruh diwadah plastik berukuran 20 x 15 cm yang 

bertujuan untuk mempermudah saat mengambil dan menghitung jentik 

nyamuk ( lampiran H. nomor 3 halaman 60) 

4. Jentik nyamuk Aedes aegypti yang ada di wadah plastik, kemudian diambil 

dan dipilah sebanyak 20 ekor jentik dengan menggunakan pipet ke dalam 

gelas plastik secara perlahan. Sehingga terdapat 18 gelas plastik yang 

masing-masing berisi 20 jentik nyamuk ( lampiran H. nomor 5 halaman 61) 

5. Setelah di pilah kemudian jentik nyamuk dalam gelas plastik di siapkan di 

sebelah toples ikan cupang dan ikan niasa. Masing-masing ikan mendapat 

satu gelas plastik berisi 20 jentik, sehingga dalam satu toples ikan terdapat 1 

gelas plastik jentik sebanyak 20 jentik ( lampiran H. nomor 6 halaman 61) 

6. Saat ikan sudah siap maka jentik nyamuk dalam gelas plastik akan di saring 

dengan jaring kecil untuk mengambil jentiknya saja. Kemudian jentik 

nyamuk yang sudah disaring dimasukkan ke dalam toples yang berisi ikan 

niasa dan cupang ( lampiran I. nomor 5 dan 6 halaman 63) 

3.5.3   Langkah Pengumpulan Data 

1) Dalam penelitian ini, peneliti akan dibantu oleh 2 asisten peneliti. Sebelum 

penelitian dilakukan peneliti dan asisten peneliti menentukan waktu 

pengamatan yang tepat ( lampiran I. nomor 1 halaman 62) 

2) Pada ulangan ke-1,-4 dan -7, pengamatan akan dilakukan oleh peneliti dan 

pada ulangan ke-2,-5 dan -8, pengamatan akan dilakukan oleh asisten 

peneliti 1. ( lampiran I. nomor 8 dan 9 halaman 63 dan 64) 
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3) Kemudian pada ulangan ke-3,-5 dan -9, pengamatan akan dilakukan oleh 

asisten peneliti 2 . ( lampiran I. nomor 8 dan 9 halaman 63 dan 64) 

4) Setelah itu, peneliti dan asisten peneliti menyiapkan ikan cupang dan ikan 

niasa yang akan digunakan sebagai penelitian diatas meja secara 

berdampingan agar memudahkan pengamatan ( lampiran I. nomor 4 

halaman 62) 

5) Setelah kedua ikan sudah siap, maka 20 jentik nyamuk yang udah dipilah 

dan disaring menggunakan jaring akan dimasukkan ke dalam toples 

penelitian. ( lampiran I. nomor 6 halaman 63) 

6) Kemudian pengamatan dapat dilakukan dengan melihat dan mencatat 

berapa jumlah jentik nyamuk yang dimakan oleh masing- masing ikan 

selama 15 menit, 30 menit, 45 menit dan 60 menit. ( lampiran c. halaman 

52) 

7) Untuk percobaan atau pengulangan berikutnya langkah pengamatannya 

sama dengan percobaan sebelumnya. 

3.6 Variabel Penelitian  

Variabel adalah ciri khas subjek, bukan hanya subjek atau item yang ada pada 

individu yang berada pada bagian kelompok yang unik dari bagian kelompok 

lainnya (Sastroasmoro & Ismael, 2014). Adapun Variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah : 

3.6.1 Variabel Terikat (Dependen) 

Variabel terikat merupakan variabel yang menjadi hasil, dengan 

mempertimbangkan faktor bebas variabel (Sugiyono, 2014). Variabel terikat 

dalam penelitian ini adalah jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti. 

3.6.2 Variabel Bebas (Independen) 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

menyebabkan perubahan atau munculnya variabel terikat (Sugiyono, 2014). 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah ikan cupang dan ikan niasa. 
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3.7 Definisi Operasional 

Definisi Operasional adalah jaminan pengembangan yang akan 

dipusatkan sehingga berubah menjadi variabel yang dapat hitung. Definisi 

operasionalnya sendiri menggambarkan teknik-teknik tertentu yang 

digunakan untuk mengeksplorasi dan mengerjakan pengembangan, dengan 

tujuan agar para peneliti dapat menduplikasi estimasi yang tepat dan tepat. 

(Sugiyono, 2014). Definisi operasional variabel dalam penelitian ini sebagai 

berikut : 

Tabel 3. 2 Definisi Operasional 

No  Variabel  Definisi Operasional Cara 

Pengukuran  

Skala 

Data 

1 Ikan Cupang 

 

 
 

Sumber : (Stinson, 

2014) 

Jenis ikan yang memakan jentik 

nyamuk sebagai makanan alami 

dalam aquarium dengan ciri fisik 

memiliki tubuh memanjang, 

berbentuk pipih, kepala relatif 

besar, mulut kecil dilengkapi 

dengan bibir agak tebal dan 

rahang yang kuat.  

Observasi Nominal 

2.  Ikan Niasa 

 

 
 

Sumber :  (Kojic, 

2015) 

 

Jenis ikan air tawar yang suka 

memakan cacing, jentik dan 

memikiki ciri fisik bibir tebal, 

memiliki sirip punggung yang 

berwarna perak dengan garis 

hitam horizontal. Bagian perut 

ikan dan sirip ikan berwarna 

kuning cerah untuk betina dan 

cokelat/biru untuk jantan, bagian 

ekor memiliki perpaduan warna 

silver dan kuning 

Observasi Nominal 

3 Jentik Nyamuk 

aedes aegypti  

 

 
 

Sumber : (Biologi, 

2016) 

Metamorfosis stadium kedua dari 

proses perkembangbiakan 

nyamuk aedes aegypti yang 

berusia 4-5 hari ( larva instar 3) 

yang hidup di air dan mempunyai 

ciri Sifon pendek, gemuk dan 

bulunya baris, gigi sisir berduri 

lateral, toraks larva nyamuk lebih 

besar dari kepalanya dan memiliki 

abdomen terbagi dalam 10 ruas) 

yang berbentuk silinder.   

Observasi Nominal 

4 Jumlah Jentik 

Nyamuk 

360 jentik nyamuk yang dimakan 

oleh ikan cupang dan niasa dalam 

pengamatan selama 1 jam   

Obervasi Rasio 
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No  Variabel  Definisi Operasional Cara 

Pengukuran  

Skala 

Data 

5 Jam Digital Alat hitung yang digunakan untuk 

menghitung waktu percobaan 

yang dilakukan selama 1 jam 

Observasi Rasio 

 

 

3.8 Populasi dan Sampel  

3.8.1   Populasi Penelitian  

Jumlah di wilayah spekulasi terdiri dari objek atau subjek yang memiliki 

kualitas tertentu yang dapat dikontrol oleh peneliti untuk penelitian. (Sugiyono, 

2014). Populasi dalam penelitian ini yaitu jentik nyamuk aedes aegypti yang 

didapatkan dari Laboratorium Entomologi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 

di Surabaya. 

3.8.2  Sampel Penelitian  

Sampel adalah suatu ciri khas dari populasi yang akan dipilih dengan metode 

tertentu, dan dapat menjadi perwakilan dari populasinya (Sugiyono, 2014).  

Sampel dalam penelitian ini adalah 360 jentik nyamuk aedes aegypti. 

3.9 Data dan Sumber Data 

Data adalah suatu item yang belum diolah dan jika disiapkan dengan tepat 

melalui melalui berbagai analisis yang dilakukan maka akan menciptakan 

berbagai macam informasi yang dibutuhkan (Usman dan Akbar, 2006). Ada 2 

jenis data pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, yaitu: 

3.9.2 Data Primer 

Data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti secara 

langsung atau data didapat dari sumber pertama, biasanya seperti hasil wawancara 

atau hasil pengisian kuesioner (Suryabrata,2013:39). Data primer dalam penelitian 

ini diperoleh dari hasil observasi penelitian. 
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3.9.3 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari pihak lain atau yang 

sudah diolah lebih lanjut dan biasanya tersusun dalam bentuk dokumen- 

dokumen, tabel atau diagram (Suryabrata,2013:39). Data sekunder dalam 

penelitian berasal dari berbagai referensi baik buku-buku literatur, dan jurnal-

jurnal penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan. 

 

3.10 Teknik Pengumpulan Data 

3.10.1 Pengamatan 

1. Pengamatan pada penelitian ini, peneliti akan dibantu oleh 2 asisten 

peneliti. Waktu yang dibutuhkan dalam pengamatan ini adalah 9 jam 

yaitu pada pukul 07.00 WIB – 16.00 WIB. ( lampiran I. nomor 7 halaman 

63) 

2. Sebelum pengamatan dimulai peneliti dan asisten peneliti menetukan/ 

merundingkan waktu pengamatan. 

3. Pada penelitian ini pengamatan akan dilakukan secara bergilir oleh 

peneliti, asisten peneliti 1 dan asisten peneliti 2.  

4. Pada ulangan ke-1,-4 dan -7, pengamatan akan dilakukan oleh peneliti 

dan pada ulangan ke-2,-5 dan -8, pengamatan akan dilakukan oleh asisten 

peneliti 1. ( lampiran I. nomor 8 dan 9 halaman 63 dan 64) 

4 Kemudian pada ulangan ke-3,-5 dan -9, pengamatan akan dilakukan oleh 

asisten peneliti 2 . ( lampiran I. nomor 8 dan 9 halaman 63 dan 64) 

5 Setelah itu, peneliti dan asisten peneliti menyiapkan ikan cupang dan 

ikan niasa yang akan digunakan sebagai penelitian diatas meja secara 

berdampingan agar memudahkan pengamatan. ( lampiran I. nomor 4 

halaman 62) 

6 Setelah kedua ikan sudah siap, maka 20 jentik nyamuk yang udah dipilah 

dan disaring menggunakan jaring akan dimasukkan ke dalam toples 

penelitian. ( lampiran I. nomor 5 dan 6 halaman 63) 

7 Kemudian pengamatan dapat dilakukan dengan melihat dan mencatat 

berapa jumlah jentik nyamuk yang dimakan oleh masing- masing ikan di 
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dalam toples selama 15 menit, 30 menit, 45 menit dan 60 menit  ( 

lampiran C. halaman 52) 

8 Untuk percobaan atau pengulangan berikutnya langkah pengamatan sama 

dengan percobaan sebelumnya. 

9 Kemudian setelah semua hasil dari 9 kali pengulangan didapatkan maka 

pengamatan ini dapat diakhiri. 

 

3.10.2 Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara untuk mendapatkan data atau informasi yang 

dilakukan dengan mendokumentasikan catatan atau tuliasan yang dimiliki oleh 

peneliti itu sendiri (Suryabrata, 2013 : 39). Adapun dokumentasi yang dilakukan 

dalam penelitian ini yakni pengambilan data/ memfoto terkait alat dan bahan 

penelitian yang akan digunakan, proses dalam penelitian dan hasil penelitian. 

3.11  Teknik Analisa Data 

3.11.2 Teknik Analisis  

Dalam melakukan analisis, khususnya terhadap data penelitian akan 

menggunakan ilmu statistik terapan yang disesuaikan dengan tujuan yang hendak  

dianalisis. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:   

a. Analisis Univariat  

Analisis yang dilakukan pada tiap-tiap variabel yang dihasilkan dari 

penelitian yang dilakukan. Umunya hasilnya berupa distribusi dan persentase 

tiap variable (Notoatmodjo, 2010). Analisis satu variabel bertujuan untuk 

menyampaikan hasil berupa distribusi frekuensi variabel bebas dengan 

variabel terikat yang disajikan dalam bentuk diagram,table dan lain 

sebagainya. 

b.  Analisis Bivariat  

Analisis bivariat dilakukan terhadap dua variabel yang diduga 

berhubungan atau berkorelasi (Notoatmodjo, 2010). Analisis bivariat 

dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan ikan cupang dan ikan 
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niasa dalam memakan jentik nyamuk. Uji yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah uji T-test karena variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini tidak berhubungan. Namun apabila data tidak berdistribusi 

normal maka menggunakan uji alternatif non parametrik yaitu uji Mann 

Whitney. 

Tingkat kepercayaan yang digunakan pada penelitian ini sebesar 95% 

(α = 0,05). Apabila hasil p value yang didapatkan ≤ α maka H0 ditolak dan 

H1 diterima, yang bermakna ada perbedaan kemampuan ikan cupang dan 

ikan niasa dalam memakan jentik nyamuk. Namun apabila hasil p value yang 

didapatkan > α maka H0 diterima dan HI ditolak, yang bermakna tidak 

adanya perbedaan kemampuan antara ikan cupang dan ikan niasa dalam 

memakan jentik nyamuk 
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3.12 Kerangka Alur Penelitian 

 

Alur Penelitian 

Langkah : Hasil :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 4 Alur Penelitian 

 

 

 

 

Tingginya kasus DBD di Indonesia 

Perbedaan kemampuan ikan cupang 

dan ikan niasa sebagai pengendali 

jentik nyamuk Aedes aegypti 

Desain Eksperimen- Quasi 

Populasi yaitu jentik nyamuk Aedes 

aegypti yang ditentukan melalui 

RAL  

 Kriteria sampel : 

1. Jentik nyamuk Aedes aegypti 

2. Fase instar 3 

Pengambilan data melalui observasi 

T- test : 

Menghitung nilai signifikasi tabel 

distribusi t 

Jentik nyamuk Aedes aegypti 

Total populasi yaitu seluruh jentik nyamuk 

Aedes aegypti yang ada di Dinkes Prov JATIM 

Sampel penelitian 360 jentik nyamuk Aedes 

aegypti 

Penelitian dilakukan di rumah peneliti sendiri 

dan dilakukan pada tanggal Oktober 2021 

pukul 07.00 – 16.00 WIB. Observasi dilakukan 

oleh peneliti selama 1 jam dengan mengamati 

ikan cupang dan ikan niasa dalam memakan 

jentik nyamuk. Penelitian ini dilakukan selama 

9 kali pengulangan.  

T- test : 

a. Nilai sig > 0,05 (H0) diterima sehingga 

tidak terdapat perbedaan 

b. Nilai sig < 0,05 (H0) ditolak sehingga 

terdapat perbedaan 
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BAB 4. HASIL PENELITIAN 

4.1 Karakteristik Ikan Cupang 

 Ikan Cupang adalah ikan yang hidup di berbagai lingkungan,seperti danau, 

sungai dengan pasang sedang, rawa, dan parit. Ikan cupang biasa memakan 

cacing, jentik dan beberapa jenis serangga kecil lainnya. Ikan cupang merupakan 

ikan yang dapat mudah beradaptasi di lingkungan, serta merupakan ikan yang 

aktif dan rakus dalam memakan jentik nyamuk. Ikan cupang memiliki ciri fisik 

tubuh memanjang untuk jenis jantan, tubuh pendek untuk jenis betina, berbentuk 

pipih, kepala relatif besar, mulut kecil dilengkapi dengan bibir agak tebal, rahang 

yang kuat dan corak warna yang indah. Ikan cupang merupakan salah satu ikan 

agen kontrol biologis/ hayati yang biasa digunakan untuk melawan jentik nyamuk. 

Dari pengamatan yang telah dilakukan kepada ikan cupang dan ikan niasa dengan 

9 kali pengulangan, didapatkan hasil penelitian mengenai distribusi pengamatan 

sebagai berikut: 

4.1.1 Distribusi Jumlah Jentik Nyamuk yang dimakan Ikan Cupang 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada tanggal 22 Oktober 

2021 pada pukul 07.00 – 16.00 WIB, jumlah jentik nyamuk yang di mangsa oleh 

ikan cupang dapat di hitung dengan cara menghitung jumlah jentik nyamuk yang 

di makan oleh ikan selama 1 jam pada masing-masing toples ikan cupang dan 

ikan niasa yang hasilnya disajikan pada tabel berikut:  

Tabel 4. 1 Distribusi Jumlah jentik nyamuk yang dimakan ikan cupang  

Replikasi 

Waktu memakan jentik 

Total Sisa Persentase (%) 15 menit 30 menit 45 menit 60 menit 

1 20 - - - 20 0 11,1 

2 17 2 - - 19 1 10,5 

3 20 - - - 20 0 11,1 

4 20 - - - 20 0 11,1 

5 20 - - - 20 0 11,1 

6 19 - - - 19 1 10,5 

7 20 - - - 20 0 11,1 

8 14 3 - - 17 3 9,4 

9 17 2 - - 19 1 10,5 

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER



39 

 

 

 

Replikasi 

Waktu memakan jentik 

Total Sisa Persentase (%) 15 menit 30 menit 45 menit 60 menit 

Total 167 7 - - 174 6 96,4 

Rata-rata      19,3   

 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa sebagian besar ikan cupang 

dapat memakan 20 ekor jentik nyamuk pada menit ke-15 dengan jumlah total 

jentik nyamuk yang dimakan yaitu 174 ekor jentik nyamuk (96,4%) dan 

menyisahkan 6 ekor jentik nyamuk Aedes aegypti dengan rata-rata 19,3. Ikan 

cupang paling sedikit memakan 17 ekor jentik nyamuk Aedes aegypti denagn 

waktu 30 menit.  

4.2 Karakteristik Ikan Niasa 

 Ikan niasa merupakan ikan endemik danau Malawi di Afrika dan biasa 

hidup pada batu-batuan di danau dan sungai. Ikan ini mempunyai sifat yang aktif 

dan juga agresif, selain itu ikan niasa juga dapat dengan mudah beradaptasi 

dengan lingkungan yang baru. Ikan niasa biasa memakan cacing, spirullina dan 

juga jentik nyamuk. Ciri fisik ikan ini yaitu bagian perut ikan dan sirip ikan 

berwarna kuning cerah untuk betina dan cokelat/biru untuk jantan, bagian ekor 

memiliki perpaduan warna silver dan kuning. Ikan niasa juga bisa digunakan 

sebagai agen kontrol biologis/ hayati melawan jentik nyamuk. Dari pengamatan 

yang telah dilakukan kepada ikan cupang dan ikan niasa dengan 9 kali 

pengulangan, didapatkan hasil penelitian mengenai distribusi pengamatan sebagai 

berikut: 

4.2.1 Distribusi Jumlah Jentik Nyamuk yang dimakan Ikan Niasa 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada tanggal 22 Oktober 

2021 pada pukul 07.00 – 16.00 WIB, jumlah jentik nyamuk yang di mangsa oleh 

ikan niasa dapat di hitung dengan cara menghitung jumlah jentik nyamuk yang di 

makan oleh ikan selama 1 jam pada masing-masing toples ikan cupang dan ikan 

niasa yang hasilnya disajikan pada tabel berikut:  
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Tabel 4. 2 Distribusi Jumlah jentik nyamuk yang dimakan ikan niasa  

Replikasi 

Waktu memakan jentik nyamuk 

Total Sisa Persentase (%) 15 menit 30 menit 45 menit 60 menit 

1 12 3 - 1 16 4 8,8 

2 11 4 - - 15 5 8,3 

3 10 5 1 1 17 3 9,4 

4 12 3 1 - 16 4 8,8 

5 13 3 1 - 17 3 9,4 

6 11 4 2 1 18 2 10 

7 12 2 3 - 17 3 9,4 

8 13 2 1 - 16 4 8,8 

9 11 2 1 - 14 6 7,7 

Total 105 28 10 3 146 34 80,6 

Rata-rata      16,2   

 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa sebagian besar ikan niasa 

memakan jentik nyamuk pada menit ke-15 dengan total jumlah jentik nyamuk 

yang dimakan 146 ekor jentik nyamuk Aedes aegypti  (80,6%) dan menyisahkan 

34 jentik nyamuk Aedes aegypti dengan rata-rata 16,2. Ikan niasa paling sedikit 

memakan 14 ekor jentik nyamuk Aedes aegypti dengan waktu 45 menit.  

4.3 Analisis Perbedaan Kemampuan Ikan Cupang dan Ikan Niasa 

Ikan cupang dan ikan niasa merupakan ikan yang sama-sama dapat hidup di 

lingkungan yang kadar oksigennya rendah serta mudah sekali beradaptasi dengan 

lingkungan sekitar. Selain itu kedua ikan ini juga mempunyai sifat agresif dan 

juga rakus terhadap makannya. Dari pengamatan yang telah dilakukan kepada 

ikan cupang dan ikan niasa dengan 9 kali pengulangan, didapatkan hasil penelitian 

mengenai analisis perbedaan kemampuan sebagai berikut: 

4.3.1  Perbedaan kemampuan ikan cupang dan ikan niasa dalam memakan jentik 

nyamuk 

     Berdasarkan analisis perbedaan kemampuan ikan cupang dan ikan niasa dalam 

memakan jentik nyamuk , didapatkan hasil penelitian sebagai berikut : 
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Tabel 4. 3 Perbedaan kemampuan ikan cupang dan ikan niasa  

Variabel N Rata-rata T SD T-(test) ρ – 

value 

Ikan 

Cupang 

9 19,3 5.970 1,0 2,120 0,000 

Ikan Niasa 9 16,2 5.970 1,2 

 

Pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa, ikan cupang memiliki kemampuan 

predasi yang lebih tinggi dari pada ikan niasa dengan rata-rata jentik nyamuk 

Aedes aegypti yang dimangsa yaitu 19,3. Uji normalitas menggunakan One 

Sample Kolmogorov – Smirnov pada data penelitian menunjukkan hasil data 

berdistribusi normal (p > 0,05) sehingga uji yang digunakan adalah uji T-Test. 

Berdasarkan hasil uji T-test yang telah dilakukan dengan α = 0,05 , diperoleh hasil 

p < α, yaitu 0,000 < 0,05. Hasil tersebut menunjukkan H0 ditolak, yang artinya 

terdapat perbedaan kemampuan ikan cupang dan ikan niasa dalam memakan 

jentik nyamuk Aedes aegypti. Dengan demikian dapat disampaikan bahwa 

terdapat perbedaan kemapuan yang bermakna antara ikan cupang dan ikan niasa 

sebagai pengendali jentik nyamuk Aedes aegypti pada tingkat kepercayaan 95% 

dengan p < 0,05 yang terbukti signifikan. 
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4.3.2  Perbedaan waktu ikan cupang dan ikan niasa dalam memakan jentik 

nyamuk 

Berdasarkan perbedaan waktu ikan cupang dan ikan niasa dalam memakan 

jentik nyamuk , didapatkan hasil penelitian sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 1 Grafik perbedaan waktu 

Pada gambar grafik 4.1 menunjukkan bahwa, ikan cupang memiliki 

kemampuan predasi yang lebih cepat dibandingkan dengan ikan niasa. Hasil 

penelitian menunjukkan ikan cupang dapat menghabiskan 19-20 jentik nyamuk 

dalam kisaran waktu 15 - 30 menit. Sedangkan ikan niasa hanya mampu 

menghabiskan 14-18 jentik nyamuk dalam kisaran waktu yang lebih lama yaitu 

30-60 menit. 

 

4.4 Pembahasan 

4.4.1 Jumlah Jentik Nyamuk yang dimakan oleh Ikan Cupang 

Ikan cupang merupakan salah satu ikan yang dapat digunakan sebagai ikan 

pemakan jentik nyamuk. Ikan cupang mempunyai sifat yang aktif dan dapat 

mudah beradaptasi dengan lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan menunjukkan 5 ekor ikan cupang dapat memakan 20 jentik nyamuk 

dalam 1 jam dengan persentase 55,5%. Hal ini membuktikan jika ikan cupang 

dapat menjadi predator alami jentik nyamuk yang lebih baik daripada ikan niasa. 

Penelitian serupa juga dilakukan oleh (Ahmad & Nurbaeti, 2018: 87) yang 
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mendapatkan hasil bahwa ikan cupang mampu lebih baik menjadi predator jentik 

nyamuk dan dapat menghabiskan jentik nyamuk sebanyak 20 ekor jentik nyamuk 

dalam 1 hari. Selain itu penelitian serupa juga dilakukan oleh (Rahmi, Amir, & 

Usman, 2018 : 269) yang menyatakan bahwa ikan cupang (Betta sp) merupakan 

ikan yang agresif dan mampu menjadi predator alami jentik nyamuk Aedes 

aegypti yang efektif. 

Ikan cupang merupakan ikan penghuni air tawar seperti sungai, danau, 

sawah, parit dan rawa. ikan cupang mempunyai daya beradaptasi yang tinggi serta 

suka hidup pada air yang banyak terdapat tumbuh-tumbuhan air 

(Wahyudewantoro, 2017: 30). Kemampuan beradaptasi yang tinggi mungkin 

terkait dengan adanya alat bantu pernapasan (labirin), yang memungkinkan 

penyerapan oksigen (O2) langsung dari udara (Nur, Batubara, & Fadli, 2022: 

142). Ikan cupang memiliki corak dan bentuk ekor yang berbeda-beda seperti tipe 

mahkota, bulat, bulan sabit dan slayer. Selain itu cupang jantan memiliki corak 

warna dan sirip yang lebih indah daripada cupang betina (Rachmawati, Basuki, & 

Yuniarti, 2016:131). Sirip pada ikan cupang merupakan salah satu bagian tubuh 

yang dapat digunakan untuk membedakan ikan cupang jantan atau betina. Cupang 

jantan umumnya memiliki sirip yang panjang dan lebar; sedangkan betina  

bersirip pendek dan sempit. Selain itu ikan cupang jantan memiliki bentuk tubuh 

ramping memanjang dan untuk ikan cupang betina memiliki bentuk tubuh yang 

besar dan perut yang membulat (Kusrini & Riani, 2015:107). 

Ikan cupang tergolong ikan yang aktif dan agresif, jenis kelamin jantan 

memiliki perilaku yang agresif dan aktif daripada ikan berjenis kelamin betina 

(Nugroho, Latifa, Rahayu, & Setyawan, 2020:33). Cupang biasa memakan pakan 

alami seperti jentik nyamuk, cacing sutera dan kutu air karena kandungan nutrisi 

yang baik untuk pertumbuhan dan sesuai dengan bukaan mulut ikan dan sistem 

pencernaannya (Agung Syahfrizal, 2021:182). Ikan cupang dewasa umumnya 

berukuran 6-7 cm dan dapat bertahan hidup kurang lebih 2-5 tahun. Selain itu 

cupang termasuk ikan predator agresif menggunakan penglihatan dalam mencari 

makan (Rahmi, Amir, & Usman, 2018: 268). Suhu yang optimum untuk 

pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan cupang yaitu pada kisaran 26-32 
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derajat celcius dan pH 7,0 – 8,5, namun jika semakin tinggi suhu maka akan 

semakin meningkat pula metabolisme pada tubuh ikan (Susantie, Manurung,& 

Kase, 2018:87). Perkembangbiakan ikan cupang sering disebut dengan istilah 

pemijahan, dimana suatu kondisi pertemuan antara ikan jantan dan ikan betina 

yang bertujuan untuk pembuahan telur oleh spermatozoa. Ikan jantan biasanya 

akan menyebarkan spematozoa didalam air yang dekat dengan sel-sel telur yang 

dikeluarkan oleh ikan betina. Telur ikan cupang yang dihasilkan dapat mencapai 

700-900 telur dan akan menetas menjadi larva ikan dalam jangka waktu kurang 

lebih 3-4 hari (Wahyudewantoro, 2017: 31). 

4.4.2 Jumlah Jentik Nyamuk yang dimakan oleh Ikan Niasa 

Ikan niasa merupakan salah satu ikan hias yang dapat digunakan sebagai 

pemakan alami jentik nyamuk. Ikan niasa memiliki sifat yang agresif dan aktif 

yang dapat bergerak cepat di dalam air. Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan menunjukkan bahwa ikan niasa dapat memakan 14-18 jentik nyamuk 

dalam satu jam. Meskipun ikan niasa tidak dapat memakan 20 jentik nyamuk 

dalam satu jam namun ikan niasa dapat dikatakan sebagai ikan yang dapat 

digunakan sebagai predator jentik nyamuk. Hasil penelitian yang dilakukan oleh  

(Andriani, Adrianto, & Darmanto, 2021:42) dengan menggunakan ikan lemon 

(Labidochromis caeruleus) yang masih satu keluarga dengan ikan niasa yaitu 

keluarga ikan silkid (Famili : Chichidae) menunjukkan daya predasi ikan lemon  

lebih baik daripada ikan kapiat dalam memakan jentik nyamuk. Penelitian serupa 

yang dilakukan oleh (Andyana, 2015:14) yang menggunakan ikan nila yang juga 

masih satu keluarga silkid dengan ikan niasa menunjukkan hasil bahwa ikan nila 

mampu memakan 100 jentik nyamuk dalam waktu 24 jam serta dapat menjadi 

predator alami jentik nyamuk Anopheles sp. Hal ini membuktikan bahwa ikan dari 

jenis keluarga ikan silkid juga dapat menjadi predator jentik nyamuk. 

Ikan niasa atau biasa dikenal dengan nama latin (Melanochromis auratus) 

merupakan ikan air tawar asli yang berasal dari Danau Malawi di Afrika. Ikan 

niasa dapat mudah beradaptasi dan menyukai habitat dengan banyak bebatuan di 

dasar air yang berfungsi sebagai tempat berlindung ikan (Karadal, Guroy, & 
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Türkmen, 2018: 136). Ikan niasa jantan dan betina yang sudah dewasa umumnya 

bisa mencapai berukuran maksimal masing-masing 9,5 cm dan 7,5 cm serta dapat 

bertahan hidup kurang lebih 6 tahun (Bandjolu, dkk, 2021:8). Ikan niasa memiliki 

ciri khas dimana jantan umumnya memiliki warna yang lebih gelap seperti hitam 

kecoklatan atau biru tua, kepala besar dan sirip lebih panjang. Ikan niasa betina 

memiliki warna yang lebih cerah seperti warna kuning, bertubuh pendek, sirip 

pendek dan kepala yang kecil (Kratochwil, Urban, & Meyer, 2019:721). 

Ikan niasa termasuk ikan omnivora yang rakus, di alam liar ikan ini 

memangsa segala jenis makanan yang ada seperti cacing, spirullina, jentik 

nyamuk dan suhu optimum untuk kelangsungan hidup ikan niasa umunya pada 

kisaran suhu 22°C – 28°C dan pH 7,0 – 8,5 (Karadal, Guroy, & Türkmen, 2018: 

142).  Ikan niasa merupakan ikan yang hidup berkelompok, dalam satu kelompok 

terdapat 8-10 ikan niasa dengan satu pejantan ikan niasa (poligami). Sama halnya 

dengan ikan cupang ikan niasa akan agresif kepada sesama jenis ikan niasa jantan. 

Ikan betina akan bertelur hingga 40 butir dan jenis ikan ini termasuk ikan yang 

mengerami telur dalam mulutnya (mouthbronder). Telur ikan akan menetas 

kurang lebih dalam waktu 3 minggu (Kesman, 2015:188). 

4.4.3 Perbedaan kemampuan ikan cupang dan ikan niasa dalam memakan jentik 

nyamuk 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan ikan 

cupang (Betta splendens) dan ikan niasa (Melanochromis auratus) sebagai 

pengendali jentik nyamuk Aedes aegypti. Ikan cupang merupakan ikan pemakan 

segala (omnivora), mempunyai panjang tubuh yang bermacam - macam yakni 1-2 

cm (ukuran kecil), 3,5 – 4 cm (ukuran sedang), dan > 5cm (ukuran besar). Ikan 

cupang mempunyai ciri fisik memiliki tubuh memanjang, berbentuk pipih, kepala 

relatif besar, mulut kecil dilengkapi dengan bibir agak tebal dan rahang yang kuat. 

Ikan cupang juga merupakan ikan yang agresif, aktif dan suka menyerang sesama 

ikan cupang terutama yang berjenis kelamin jantan (Nugroho, Latifa, Rahayu, & 

Setyawan, 2020:33).. Dari hasil penelitian yang didapatkan ikan cupang 
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mempunyai daya predasi yang lebih baik terhadap jentik nyamuk Aedes aegypti 

daripada ikan niasa. 

Hasil ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mutmainah, 

Prasetyo, & Sugiarti, 2015:103) yang mengamati ikan cupang (Betta splendens) 

dan ikan guppy (Poecilia reticulate) terhadap larva nyamuk Ae. Aegypti yang 

mendapatkan hasil penelitian dengan uji Independent Samples Test didapatkan 

nilai p value sebesar 0,000. Hasil ini membuktikan adanya perbedaan yang 

bermakna antara daya makan ikan cupang (Betta sp.) dan ikan guppy (Poecilia 

reticulata). Hasil penelitain serupa juga dilakukan oleh (Sari & Novela, 2020: 85) 

yang mendapatkan hasil uji p value sebesar 0,0005 yang artinya terdapat 

perbedaan kemampuan yang bermakna antara ikan cupang dengan ikan guppy, 

ikan mas, ikan nila, ikan kepala timah, ikan larvavour, dan ikan beunteur sebagai 

predator jentik nyamuk Aedes aegypti. Ikan cupang dapat menjadi predator larva 

instar III nyamuk Aedes eegypti dengan tingkat predasi yang paling efektif. 

Penelitian serupa yang dilakukan oleh (Ahmad & Nurbaeti, 2018: 87) yang 

mendapatkan hasil bahwa ikan cupang mampu lebih baik menjadi predator jentik 

nyamuk daripada ikan manvis. Ikan manvis dapat menghabiskan jentik nyamuk 

pada hari I memakan jentik, 9 ekor pada hari ke-II dan ke-III yaitu 7. Sedangkan 

ikan cupang dapat memakan 20 ekor jentik nyamuk pada hari I, II,dan III.  

Kemampuan ikan dalam memakan jentik nyamuk dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya seperti ukuran tubuh, jenis kelamin dan umur. Pada 

penelitian ini, ikan yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari peternak dan 

pedagang ikan dengan ukuran kurang lebih 3-4 cm dan termasuk kategori ikan 

ukuran sedang. Jenis kelamin juga mempengaruhi daya kemampuan ikan dalam 

memakan jentik nyamuk. Penelitian yang dilakukan oleh (Lukas, Adrianto, & 

Darmanto, 2020: 390) yang menunjukkan bahwa Ikan A. panchax berjenis 

kelamin betina lebih efektif memakan jentik nyamuk daripada Ikan A. panchax 

berjenis kelamin jantan.  

Selain itu umur juga dapat mempengaruhi kemampuan makan pada ikan 

dimana ikan cupang dan ikan niasa pada usia 2 minggu masih berbentuk burayak 

(anakan ikan) yang hanya bisa memakan kuning telur dan kutu air. Pada usia 7 -
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30 hari ikan cupang dan ikan niasa biasa memakan kutu air dikarenakan ukuran 

mulut dan tubuh ikan yang masih kecil (Admadjaja & Sitanggang, 2010:81). Ikan 

niasa dan ikan cupang pada usia 3-4 bulan dapat memakan berbagai macam 

variasi makanan mulai dari kutu air, cacing sutra, cacing beku, maupun jentik 

nyamuk yang sudah dewasa. Ikan cupang pada umur 2-3 bulan sudah siap di 

panen karena pada umur tersebut ikan cupang sudah tampak menampakkan corak 

warna yang indah serta aktif (Presetio, 2010:169). Begitupun pada ikan niasa yang 

dimana pigmentasi corak pada sirip ikan yang sudah terlihat yang menunjukkan 

bahwa ikan sudah memasuki fase dewasa (Kratochwil, Urban, & Meyer, 2019: 

721) 

Kualitas air seperti suhu air juga dapat mempengaruhi kemampuan makan 

ikan. Berdasarkan dari hasil pengukuran kualitas air bahwa suhu air dalam 

penelitian ini berkisar antara 25-26 derajat celcius. Keadaan suhu ini masih 

mendukung untuk keberlangsungan hidup kedua ikan. Suhu yang melebihi batas 

kelangsungan hidup ikan > 35 derajat celcius maka dapat menyebabkan ikan 

stress dan hilangnya nafsu makan pada ikan dan jika dibiarkan terus menerus 

dapat menyebabkan kematian pada ikan (Siregar, Syaifudin, & Wijayanti, 

2018:149).
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BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

1. Ikan cupang mempunyai kemampuan memangsa 20 jentik nyamuk Aedes 

aegypti dalam 1 jam dengan jumlah total nyamuk yang dimakan dalam 9 kali 

ulangan adalah 174 ekor jentik nyamuk. 

2. Ikan niasa mempunyai kemampuan memangsa 18 jentik nyamuk Aedes 

aegypti dalam 1 jam dengan jumlah total nyamuk yang dimakan dalam 9 kali 

ulangan adalah 146 ekor jentik nyamuk.  

3. Terdapat perbedaan kemampuan ikan cupang dan ikan niasa sebagai 

pengendali jentik nyamuk Aedes aegypti. Ikan cupang dapat dijadikan 

pengendali jentik nyamuk Aedes aegypti yang lebih efektif dibandingkan 

dengan ikan niasa.  

5.2 Saran  

1. Masyarakat agar dapat menggunakan ikan cupang di bak mandi pada 

lingkungan masing-masing sebagai pengendali biologi / alami jentik nyamuk 

Aedes aegypti dengan cara meletakkan satu ekor ikan cupang kedalam bak 

mandi. 

2. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Dinas kesehatan setempat dapat 

meningkatkan program PSN sebagai pengendalian penyakit DBD khususnya 

pada program pengendalian biologi menggunakan ikan cupang sebagai ikan 

pemakan jentik yang aman bagi lingkungan melalui media edukasi / 

penyuluhan kepada masyarakat. 

3. Peneliti selanjutnya agar dapat meneliti jenis-jenis ikan pemakan jentik 

nyamuk lain yang dapat digunakan sebagai pengendali jentik nyamuk Aedes 

aegypti selain ikan cupang dan ikan niasa. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran A. Surat keterangan kaji etik penelitian 
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Lampiran B. Lembar Observasi 
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Lampiran C. Hasil Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER



 

 

62 

 

Lampiran D. Analisis Univariat 

a. Uji normalitas  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 cupang niasa 

N 9 9 

Normal Parameters
a,b

 Mean 19.33 16.22 

Std. Deviation 1.000 1.202 

Most Extreme Differences Absolute .303 .204 

Positive .252 .148 

Negative -.303 -.204 

Test Statistic .303 .204 

Asymp. Sig. (2-tailed) .017
c
 .200

c,d
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

 

b. Uji Homogenitas 

Test of Homogeneity of Variances 

hasil   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.303 1 16 .590 

 

c. Uji Rata-rata 

Group Statistics 
 ikan N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Hasil cupang 9 19.33333 1.000000 .333333 

niasa 9 16.22222 1.201850 .400617 
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d. Uji T-test 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

hasil Equal variances 

assumed 

.303 .590 5.970 16 .000 3.111111 .521157 2.006307 4.215915 

Equal variances not 

assumed 
  

5.970 15.488 .000 3.111111 .521157 2.003331 4.218891 
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Lampiran E. Tabel-t 
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Lampiran F. Dokumentasi Alat dan Bahan 

  

1. Pipet      2. Gelas Plastik 

3. Plastik 1/4     4. Jaring ikan kecil 
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5. Jam Digital
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Lampiran G. Dokumentasi Penyediaan Ikan Cupang dan Ikan Niasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Membeli ikan niasa      2. Membeli ikan cupang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Mencuci Toples ikan    4. Aklimatisasi ikan  
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  5. Ikan cupang dan ikan niasa dipelihara sementara

  

6 Pengukuran suhu ikan  
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Lampiran H Dokumentasi Penyediaan Jentik Nyamuk Aedes Aegypti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Membeli jentik di Lab. Entomologi            2. Mengambil jentik nyamuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Meletakkan jentik di wadah plastic            4.Mencuci gelas plastik 
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5. Mengambil jentik dengan pipet     6. Menaruh jentik kedalam gelas 
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Lampiran I Dokumentasi Pengamatan dalam Penelitian 

  

1. Mendiskusikan waktu penelitian     2. Menyiapkan ikan cupang 

3. Menyiapkan ikan niasa     4.  Menyiapkan ikan cupang dan niasa bersama 
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5. Menyaring jentik nyamuk                        6.  Memasukan jentik nyamuk ke toples ikan 

7. Pengamatan oleh Peneliti     8. Pengamatan oleh asisten peneliti 1 
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9.  Pengamatan oleh asisten peneliti 2 
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