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 VISI Prodi Sanitasi Lingkungan 

“Menghasilkan tenaga sarjana terapan sanitasi lingkungan 

yang profesional dan siap berkompetisi dalam penanganan 

limbah di era global tahun 2026”.  
 

MISI Prodi Sanitasi Lingkungan 

1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan 
lulusan sarjana terapan yang profesional 

 

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara 
berkelanjutan 

 

3. Menjalin kerja sama dengan organisasi profesi dan 
pengguna untuk meningkatkan nilai tambah institusi 

 

4. Menyelenggarakan penelitian inovatif untuk 
memecahkan permasalahan sanitasi lingkungan 
terutama penanganan limbah 

 

5. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat berbasis 
penelitian dan permasalahan sanitasi lingkungan. 

 

TUJUAN Prodi Sanitasi Lingkungan 

1. Dihasilkannya lulusan PS Sanitasi Lingkungan yang 
kompeten dengan unggulan penanganan limbah 

 

2. Dihasilkannya tenaga pendidik dan kependidikan yang 
berkualitas 

 

3. Terbina kegiatan dan penggunaan lahan praktek yang 
relevan dengan pengguna, pemangku kebijakan dan 
dunia usaha melalui MoU yang berkelanjutan 

 

4. Dihasilkannya penelitian dan pengabdian masyarakat 
yang terpublikasi serta terintegrasi dalam pembelajaran.  
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KATA PENGANTAR 

  

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Modul Praktek 

Matakuliah Pengendalian Vektor-A, Prodi Sanitasi Lingkungan telah selesai 

disusun. Modul ini merupakan panduan praktek yang wajib dimiliki 

mahasiswa, oleh karenanya Prodi Sanitasi Lingkungan berkewajiban untuk 

menyusun Modul ini sesuai naskah dari pengampu matakuliah 

Modul praktek ini memuat tujuan, proses dan prosedur kerja selama 

di laboratorium, bengkel kerja atau dilapangan. Modul ini juga memuat Alat 

dan Bahan yang dibnutuhkan selama praktek, disertai dengan prosedur 

kerja untuk mempermudah mahasiswa  melaksanakan kegiatan.  

Atas terbitnya modul  ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan 

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua anggota tim penyusun 

atas sumbangsih yang telah diberikan mulai dari menggagas dan 

menyusun sampai dengan mensosialisasikan 

Sesuai perkembangan Modul ini masih memungkinkan untuk  

disempurnakan, untuk itu diharapkan saran dan masukan guna 

penyempurnaannya. Demikian Modul Praktek ini dibuat untuk dapat 

digunakan sebagai acuan bagi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan 

proses belajar mengajar dengan beban praktek sesuai matakuliah agar 

tercpapai luaran yang diinginkan. 

 

Jambi,                                 2020 

Ketua Prodi Sanitasi Lingkungan 

Program Sarjana Terapan 

 

 

Akhsin Munawar, SST., M.Kes 

NIP. 196211071988031003
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PENGANTAR PRAKTIKUM 

 

 
A. TATA TERTIB  SELAMA PRAKTIKUM 

Selama menjalankan praktikum di Laboratorium dan workshop 

Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Jambi, semua 

mahasiswa harus mengetahui dan mentaati peraturan sebagai berikut : 

1. Para mahasiswa harus datang tepat pada waktunya sesuai jadwal yang 

telah ditentukan  

2. Selama didalam laboratorium mahasiswa harus mengenakan jas 

praktikum dengan sopan dan rapi, begitu juga diworkshop.  

3. Setiap akan dilakukan praktikum, diadakan pra uji (pretest) mengenai 

alat dan bahan yang akan digunakan serta prosedur kerja atau telah 

memahami dan memenuhi prasyarat yang tertuang dalam buku 

pedoman kerja praktekum  

4. Praktikum harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan bertingkah 

laku sopan 

5. Apabila mahasiswa merusak atau memecahkan alat-alat/preparat 

laboratorium/workshop dengan alasan apapun tetap diwajibkan 

menganti alat-alat/preparat yang rusak tersebut 

6. Pada waktu praktikum mahasiswa tidak boleh meninggalkan ruangan 

tanpa izin pembimbing praktek 

7. Setelah selesai praktikum, hasil kerja praktikum harus disahkan oleh 

masing-masing pembimbing  praktek 

8. Mahasiswa yang tidak dapat melaksanakan praktikum pada hari 

yang sudah ditetapkan karena berhalangan (dengan izin) diharuskan 

mengulang pada hari yang lain 

9. Mahasiswa meninggalkan ruang laboratorium harus dalam keadaan 

bersih dan kondisi/letak peralatan seperti sediakala  

 

 

Jambi,                          20 

 

 

 

Suhermanto 
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PRAKTIKUM SESI 1 
PENANGKAPAN TIKUS 

 

(Oleh : Suhermanto) 

TUJUAN 

1. Mengamati tempat-tempat dengan tanda-tanda keberadaan tikus  

2. Mengetahui kepadatan tikus atau Trap Success 

3. Verifikasi jenis umpan yang disenangi tikus  

 
METODE 

• Cara kualitatif dengan survei dan melihat  

 

Diskripsi Penangkapan Tikus 

Keberadaan binatang pembawa penyakit (tikus) merupakan suatu 

keadaan yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan 

beberpa penyakit zoonosis, karena itu perlu dilakukan suatu pengamatan 

yang terus menurus terhadap tikus pembawa penyakit. 

Tikus termasuk  hewan kosmopolitan artinya menempati hampir di 

semua habitat. Untuk mendapatkan hasil penangkapan yang diharapkan 

maka dalam pesangan perangkap perlu memperhatikan beberapa hal yaitu; 

ditemukannya tanda-tanda kehadiran tikus seperti sisa atau serasah 

makanan, bekas keratan, jejak kotoran dan run way. Informasi masyarakat 

tentang keberadaan tikus juga sangat berguna dalam menentukan 

keberhasilan penangkapan (success trap). 

Penangkapan tikus sangat penting untuk menentukan ; 1) inang pes 

di suatu daerah, 2) jumlah dan jenis vektor Pes dominan diantara jenis tkus 

tertangkap, 3) migrasi jenis binatang pengerat disuatu daerah, 4) 

perubahan kelimpahan jenis binatang pengerat dalam suatu periode survei. 

(Dirjen P2 PL, 2015)  
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ALAT DAN BAHAN  

1. Alat  

a)  Perangkap hidup/single livetrap 

b)  Pinset Panjang/penjepit kue 

c)    Sarung tangan tebal     

d)  Kantong kain (blacu)    

e)  Pelubang kertas   

 

2. Bahan 

a. Kelapa Tua ukuran 3x3 cm      

b. Ikan asin              f. stiker untuk rumah 

c. Ubi jalar             g. kantong kain  

d. Pita          h. kertas manila  

e.  Label               i. tali 

 

PROSEDUR KERJA  

Cara kerja  

Hari pertama 

• Siapkan perangkap, pastikan perangkap layak pakai 

• Siapkan umpan memotong kelapa dengan ukuran 3 x 3 cm, membakar 

kelapa hingga tercium aroma gurih dan keluar minyaknya. Umpan 

dipasang pada kait perangkap. 

• Siapkan juga umpan ikan asin dan ubi jalar 

• Penomoran perangkap, dengan mengikatkan pita yang telah ditulisi 

nomor urut perangkap. Bedakan nomor perangkap yang dipasang di 

dalam rumah dengan di luar rumah 

• Letakkan / pasang perangkap yang telah berisi umpan  

• Perangkap untuk masng-masaing rumah sejumlah 2 perangkap yang 

diletakan didalam rumah dan diluar rumah   

• Pemasangan perangkap didalam rumah dilakukan oleh pemilik rumah 

dengan mengajari cara pemakain terlebih dahulu dan memberi 

informasi untuk tidak membunuh tikus tertangkap. Perangkap dapat 

diletakkan dilangit-langit atau tempat gelap dan atau lembab seperti 

dapur, kolong (tempat tidur, lemari, rak,  dll) serta di tepi jalur lintasan 

tikus (run way). Perangkap dapat dipindahkan keruang lain masih 

dalam satu rumah apabila perangkap kosong (tidak mendapat tikus) 



 
 

4 
MILIK PRODI SANITASI LINGKUNGAN 
Berdasarkah Naskah dari Pengampu Matakuliah 

 

• Pemasangan perangkap diluar rumah pada titik dekat pemukiman yang 

dipasang dengan eksplorasi lokasi (hutan, sawah, kebun, pekarangan, 

dan sebagainya). Perangkap diletakkan dengan jarak minimal antar 

perangkap 10 langkah (5-6 m) dengan membentuk garis lurus atau 

menyesuaikan karakteristik tempat penangkapan supaya mudah 

dilacak.   

 

Hari kedua 

• Pengambilan Tikus, dilakukan pada jam 06.00 pagi 

• Perangkap berisi tikus diambil tikusnya dengan cara menempatkan 

kantong kain pada mulut perangkap rapat di keempat sisinya, lalu 

perangkap diangkat dibalik lalu tutup perangkap dibuka hingga tikus 

masuk dalam kantong kain. Kantong diikat dan diberi label lapangan 

• Label lapangan berupa kertas manila berlubang diujungnya untuk 

mengikat tali pada kantong kain, dituliskan lokasi pemasangan 

perangkap dan nomor urut serta nomor stiker rumah   

• Pemeriksaan dan penggantian umpan, perangkap dengan umpan 

dimakan semut, diganti dengan umpan baru dan dipindahkan kelokasi 

tidak bersemut (misalnya dipindah dari dapur keruang makan dsb). 

Sedangkan untuk perangkap yang dipasang diluar rumah tidak boleh 

dipindahkan, kecuali dengan alasan umpan didatangi semut atau 

perangkap dimasuki hewan lain. 

• Perangkap yang sudah pernah berisi tikus dicuci dengan air cucian 

beras sebelum digunakan kembali 

• Semua perangkap di pasang kembali 

• Tikus tertangkap dalam kantong kain dibawa ke laboratorium 

 

Hari ketiga 

• Pengambilan tikus dilakukan pada jam 06.00 pagi 

• Perangkap berisi tikus, diambil tikusnya dan seterusnya dilakukan 

prosedur yang sama dengan hari kedua 

• Semua perangkap dibersihkan dari sisa umpan, dicuci dengan air 

cucian beras diikat dan disimpan 

• Penangkapan tikus dalam 1 titik lokasi berakhir pada hari ketiga 
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PRAKTIKUM SESI 2 
KOLEKSI EXTOPARASIT TIKUS 

 

(Oleh : Suhermanto) 

TUJUAN 

1. Mampu mengidentifikasi berbagai jenis Extoparasit, terutama di 

lingkungan tempat tinggal 

2. Mendapatkan koleksi atau pengawetan ektoparasit tikus 

 
METODE 

• Pengamatan visual dan mikroskopis  

 

1. Diskripsi Identifikasi Pinjal 

Pinjal terdiri dari berbagai jenis, Genus yang penting dari kelompok ini 

adalah Famili pulicidae yaitu ; 

- Tunga penetrans (pinjal chigoe), 

- Ctenocephalides (pinjal kucing dan anjing),  

- Echidnophaga (pinjal ayam),  

- Pulex iritans,  

- Xenopsylla (pinjal tikus), - X cheopis, X astia, X brasilliensis dan X 

vexabillis  

Umumnya Pinjal berukuran kecil 1,5 – 5 mm, tidak bersayap berbentuk 

pipih horizontal warna kuning terang hingga coklat tua. Betina lebih besar 

dari jantan. Memiliki 3 tungkai panjang untuk melompat  dan antena yang 

pendek, Bersifat ektoparasit, Menghisap darah pada hewan berdarah 

panas (Tikus) 

Pinjal betina memiliki, alat kelamin receptaculum seminis dan 

spermateka yang berbentuk koma atau huruf C, terdapat pada ruas ke 6 – 

8 abdomen. Pinjal jantan memiliki alat genital berbentuk setengah lingkaran 

seperti siput yang tampak tembus pandang pada pertengahan segmen ke-

9 dan ke 10 abdomen 

 

2. Diskripsi Identifikasi Tungau dan Caplak 

Tungau dan caplak termasuk Arthropoda kelas Arachnida (kelompok 

laba-laba), ordo Acari. Binatang ini berbentuk bulat atau oval, pipih dorso  
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ventral dengan toraks, kepala dan abdomen melebur menjadi satu yang 

terlihat sebagai badannya, dibedakan dari Arachnida lainnya, karena tidak  

tampak segmentasi pada badanya (toraks, kepala dan abdomen melebur 

menjadi satu yang terlihat sebagai badannya). Acari dapat dibagi dalam dua 

kelompok, yaitu kelompok yang hidup bebas (non parasite) dan kelompok 

yang bersifat parasit. Kelompok non parasit biasanya menyebabkan 

dermatitis & reaksi alergi sedangkan kelompok parasit penghisap darah & 

cairan lymph diantaranya adalah tungau dan caplak. 

 

ALAT DAN BAHAN 

1. Alat 

• Objek glass 

• Cover glass 

• Petridist untuk merendam 

• Lampu Bunsen 

 

2. Bahan 

• Canada Balsem 

• Chloroform     

• Alkohol 

• Xylol 

• Larutan KOH 10% 

• NAOH 

• Aquades 

• Asam Asetat 

• Korek api 

 

 

PROSEDUR KERJA 

Cara Kerja 1 

a. Semi-permanen  

• Serangga  dikeringkan   

• Letakkan diatas kaca benda (gelas objek) 

• Tetesi dgn permount/balsem Canada 

• Tutup dgn gelas penutup (cover glass) 

b. Permanen  

• Proses clearing yaitu Tipiskan serangga dengan memasukannya 

kedalam larutan KOH 10% selama 1 -10 jam tergantung tebal  
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tipisnya pigmen, atau dapat dipercepat dgn memanaskan larutan 

KOH tapi jangan sampai menguap  

• Proses pengeringan yaitu menggunakan alkohol dengan kosentrasi 

bertingkat, dimulai dengan kosentrasi 30% - 50% - 70% - 90% - 

100%, kemudian masukan kedalam larutan xylol. Masing-masing 

serangga dimasukan dalam semua larutan selama 10 menit  

• Proses mounting (melekatkan) pada kaca benda juga 

menggunakan permount atau balsem Canada  

 

Cara kerja 2 : 

• Simpan pinjal dalam NaOH selama 24 jam 

• Cuci pinjal dengan air aquades diatas cawan petri kecil setiap 0,5 

jam selama 24 jam 

• Masukkan pinjal kedalam asam asetat (CH3 COOH) 1 % dan 

biarkan selama 24 jam 

• Masukkan secara bertahap alcohol 50% selama 4-8 jam 

• Taruh pinjal di atas objek glass, atur posisinya, kemudian tindih 

dengan deckglass. 

• Diberi alkohol 70% dan 95% terus menerus ke preparat agar tidak 

kuning  

• Masukkan pinjal kedalam carboxylol 4-8 jam 

• Kemudian masukkan kedalam xylol selama 4 jam 

• Keringkan preparat di atas api lampu Bunsen 

• Preparat di beri label  

• Preparat pinjal siap untuk diidentifikasi 
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PRAKTIKUM SESI 3 
IDENTIFIKASI TIKUS 

 

(Oleh : Suhermanto) 

 

PRA SYARAT 

1. Telah mendapatkan materi KUNCI IDENTIFIKASI TIKUS 

2. Telah mengikuti Praktikum sesi- 2 

TUJUAN 

1. Mampu mengidentifikasi jenis-jenis tikus 

2. Mendapatkan koleksi atau pengawetan tikus 

 
METODE 

• Kuantitatif (pengukuran) dan Kualitatif observasi) 

 

Diskripsi Identifikasi Tikus 

Tikus digolongkan kedalam Kingdom Animalia, Filum Chordata, klas 

Mammalia, ordo  Rodentia, family Muridae dan genus yaitu Bandicota, 

Rattus dan Mus, selengkapnya seperti dalam table berikut : 

 
TAKSONOMI TIKUS 

KATEGORI TAKSON 
CONTOH 

MAKHLUK HIDUP 

Kingdom Animalia 

Filum Chordata 

Sub filum Vertebrata (Craniata) 

Kelas Mamalia 

Sub kelas Theria 

Ordo Rodentia 

Sub ordo Myomorpha 

Family Muridae 

Sub famili Murinae 

Genus Bandicota, Rattus & Mus 

Spesies Rattus norvegicus, dll 

Sumber : Priyambodo Swastiko (2006) dalam Hama Pemukiman Indonesia 

 

Rodentia merupakan ordo tebesar dari kelas Mamalia karena memiliki 

jumlah spesies yang terbanyak yaitu 40% dari 5000 spesies untuk seluruh  
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kelas Mamalia. Indonesia sendiri memiliki 9 spesies yang paling berperan 

sebagai pengganggu dalam kehidupan manusia dari 160 spesies yang ada. 

Kesembilan spesies itu menurut Priyambodo (2006) adalah : 

1. Bandicota indica (wirok besar) 

2. Bandicota bengalensis (wirok kecil) 

3. Rattus norvegicus (tikus riul) 

4. Rattus rattus diardii (tikus rumah) 

5. Rattus tiomanikus (tikus pohon) 

6. Rattus argentiventer (tikus sawah) 

7. Rattus exulans (tikus ladang) 

8. Mus musculus (mencit rumah) 

9. Mus caroli (mencit ladang) 

 

Dari kesembilan spesies diatas, spesies yang berperan menjadi 

pengganggu di bidang permukiman adalah ; B. bengalensis, R. norvegicus, 

R. rattus diardii dan M. musculus. Habitat dari lima spesies lainnya adalah 

diareal pertanaman atau diluar pemukiman manusia. Walau demikian, tidak 

menutup kemungkinan suatu saat tikus yang tinggal di permukiman akan 

berpindah ke areal pertanaman karena kekurangan pakan di rumah atau 

gudang, demikian juga sebaliknya tikus yang biasa hidup diluar pemukiman 

dapat berpindah ke permukiman manusia. 

Spesies yang berperan menjadi pengganggu dibidang permukiman 

dapat diidentifikasi dengan ciri-ciri sebagai berikut : 
 

1. Mus mucullus (mencit rumah) 

Warna badan atas dan bawah coklat kelabu, ada juga warna badan 

bawah agak lebih putih dan ekornya polos seperti badannya, terdapat 

didalam rumah dan dilapangan rumput luar rumah 

Ciri-ciri : 

- Badan kecil sekali (W = 10 – 21 gram) 

- TL : 175 mm 

- T : 95 – 115% 

- HF : 12 – 18 mm 

- E : 8 – 12 mm 

- M : 10 buah (3 +2) 
 

2. Rattus rattus diardi (tikus rumah) 

Terdapat hampir diseluruh dunia, disebut juga tikus rumah atau tikus 

atap. 
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Ciri-ciri : 

- Warna badan atas dan bawah coklat tua kelabu 

- Ekor semuanya berwarna gelap  

- Panjang total (TL) dari kepala sampai ujung ekor 220 – 370 mm 

- Panjang ekor ( T ) bekisar antara 95 – 115% dari panjang total 

- Panjang telapak kaki belakang (HF) 33 – 38 mm 

- Panjang telinga ( E )19 – 23 mm dan besar 

- Mammae ( M ) betina betina sebanyak 10 buah, depan 2 pasang  

dan belakang 3 pasang 

- Berat keseluruhan (W) antara 80 – 300 gram 

- Kotoran berbentuk kumparan ± 1,25 cm  
 

3. Rattus norvegicus (tikus got) 

Spesies ini disebut tigus got (riol) membuat sarang dengan menggali 

pada saluran air kotor, dibawah pondasi bangunan dan tempat yang 

lembek, banyak terdapat dikota-kota pelabuhan 

Ciri-ciri : 

- Badan besar, moncong tumpul 

- Warna badan coklat kelabu, warna ekor bagian atas agak coklat 

kegelapan dan bagian bawah berwarna keputih-putihan 

- TL : 300 – 400 mm 

- T : 80 – 100% 

- HF : 42 – 47 mm 

- E : 18 – 22 mm, bentuk kecil 

- M : 12 buah (3 + 3) 

- W : 150 – 600 gram 

- Kotoran besar-besar berbentuk sosis, ±  2 cm 
 

4. Bandicota bengalensis (wirok kecil) 

Warna badan dan ekor hitam, terdapat permukiman (gudang, saluran 

pembuangan air) 

Ciri-ciri :  

- TL : 360 – 510 mm 

- T : 80 – 100% 

- HF : 45 – 55 mm 

- E : 29 - 33 mm 

- M : 12 buah (3 + 3) 

- W : 200 – 600 gram  
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Berdasarkan identifikasi telapak kaki, dapat diketahui kemampuan 

tikus dalam memanjat dan menggali tanah yaitu kemampuan hidupnya 

dipepohonan maupun belukar (arboreal) mempunyai kemampuan untuk 

memanjat atau sebagian hidupnya berkeliaran diatas tanah (teresterial) 

mempunyai kemampuan untuk menggali tanah. Tikus wirok, tikus riul, tikus 

sawah dan mencit ladang termasuk hewan teristerial yang dicirikan dengan 

ekor relative pendek terhadap kepala dan badan, serta tonjolan pada 

telapak kaki yang relative kecil dan halus. Tikus yang termasuk hewan 

arboreal dicirikan dengan ekor yang panjang serta tonjolan pada telapak 

kaki yang besar dan kasar. Termasuk dalam kelompok ini adalah tikus 

pohon, tikus rumah, tikus ladang dan mencit rumah. 

 

Gambar perbandingan telapak kaki dan tonjolan tikus arboreal dan 

teresterial 

 
Sumber : Priyambodo (2003) 

 

Tikus sebagai ordo Rodentia memiliki kerabat dekat dengan bajing, 

landak, marmut, kelinci, namun ada hewan yang bukan kerabat tikus tetapi 

mirip tikus, yaitu cecurut dan tupai. Tikus sebagai hewan pengerat memiliki 

kemampuan untuk mengerat benda-benda yang keras, hal ini dilakukan 

untuk mengurangi pertumbuhan gigi serinya yang tumbuh terus menerus. 

Tikus tidak memiliki gigi taring sehingga diantara gigi seri dan gigi geraham 

terdapat celah yang disebut dengan diastema. Celah tersebut berfungsi 

untuk membuang kotoran yang ikut terbawa dengan makanan yang masuk 

kedalam mulut. Menurut Priyambodo (2003) tikus memiliki rumus gigi 

sebagai berikut. 
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1   0   0   3 

-------------- X 2, jumlahnya 16 

1   0   0   3  

I   C  Pm M 

 

Keterangan : 

I (incisive) = gigi seri 

C (canina) = gigi taring 

Pm (pre-molar) = gigi geraham depan 

M (molar) = gigi geraham belakang  

 

 

Tengkorak hewan pengerat 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Berdasarkan susunan gigi kita dapat membedakan antara tikus 

sebagai binatang pengerat (Rodentia) dengan hewan yang mirip dengan 
tikus yaitu cecurut dan tupai. Cecurut (shrew) memiliki susunan gigi 
geraham lengkap (depan dan belakang), gigi seri tidak tumbuh  

 

rahang bawah 

rahang atas 

baris gigi maksilaris 

gigi seri 

diastema 

gigi seri 

gigi seri 
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memanjang dan memiliki taring, rumus gigi cecurut adalah sebagai 
berikut : 

 

3   1   3   3 

-------------- X 2 = 32 

1   1   1   3 

I   C Pm M  

Keterangan : 

I (incisive) = gigi seri 

C (canina) = gigi taring 

Pm (pre-molar) = gigi geraham depan 

M (molar) = gigi geraham belakang  

 

Perbedaan lain antara tikus dan cecurut terlihat pada morfologi yaitu 
bentuk moncong cecurut lebih runcing dari pada tikus, ekor lebih pendek 
dari pada badannya, ini mencirikan bahwa cecurut adalah hewan yang tidak 
pandai memanjat dan menggali tanah jika dibandingkan dengan tikus. 
Mobilitasnya rendah karena kecepatan jalannya relatif lambat dibandingkan 
dengan tikus, kotoran cecurut basah/lembek karena pakan utamanya 
adalah serangga sedangkan tikus pakan utamanya serealia. Cecurut 
mengeluarkan bau bila melintas yang berasal dari kelenjar bau dekat 
lubang anus, bau yang dikeluarkan sebagai sarana untuk mempertahankan 
diri. 

 
Perbedaan moncong cecurut (shrew) dengan moncong tikus (rats) 

 

      
 

Cecurut      Tikus 

 

 
Ciri-ciri morfologi juga dapat digunakan untuk membedakan 9 jenis 

tikus yang terdapat di Indonesia dan mengganggu kehidupan manusia. 
Ciri morfologi dapat diamati dari : tekstur rambut, bentuk hidung, bentuk 
badan, warna punggung, warna perut, warna ekor atas, warna ekor 
bawah, bobot tubuh, panjang kepala dan badan, panjang telapak kaki 
belakang, jumlah puting susu, panjang ekor, panjang total, lebar daun 
telinga, lebar sepasang gigi pengerat, selengkapnya pada tabel berikut :   
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BEBERAPA CIRI MARFOLOGI TIKUS 

Morfologi 
Tikus 

Wirok 
Tikus Riul 

Tikus 

Pohon 

Tikus 

Rumah 

Tikus 

Sawah 

Tikus 

Ladang 

Mencit 

Rumah 

Mencit 

Ladang 

Tekstur 

Rambut 
(TR) 

Kasar & 

panjang 

Kasar & 

agak panjang Agak kasar 
Agak 

kasar 
Agak kasar Agak kasar 

Lembut & 

halus 

Lembut & 

halus 

Bentuk 
Hidung 

(BH) 

Kerucut 
terpotong 

Kerucut 
terpotong Kerucut  Kerucut  Kerucut  Kerucut  Kerucut  Kerucut  

Bentuk 

Badan 

(BB) 

Silindris, 

membesar 

ke belakang 

Silindris, 

membesar 

ke belakang 

Silindris Silindris Silindris Silindris Silindris Silindris 

Warna 

Punggung 

(WBD) 

Hitam 

Cokelat 

hitam 

kelabu 

Cokelat 

kekuningan 

Cokelat 

hitam 

kelabu 

Cokelat 

kelabu 

kehitaman 

Cokelat 

kekuningan 

/kemerahan  

Cokelat 

hitam 

kelabu 

Cokelat 

kelabu 

Warna 

Perut 
(WBV) 

Hitam  

Cokelat 

kelabu 
(pucat) 

Putih 

kekuningan 
(krem) 

Cokelat 

hitam 
kelabu 

Kelabu 

pucat/putih 
kotor 

Putih 

kelabu 

Cokelat 

hitam 
kelabu 

Putih 

kelabu 

Warna 
Ekor atas 

(WED) 

Hitam  
Cokelat 
hitam 

Cokelat 
hitam 

Cokelat 
hitam 

Cokelat 
hitam 

Cokelat 
hitam 

Cokelat 
hitam 

Cokelat 
hitam 

Warna Ekor 

bawah 

(WEV) 

Hitam  

Cokelat 

kelabu 

(pucat) 

Cokelat 

hitam 

Cokelat 

hitam 

Cokelat 

hitam 

Cokelat 

hitam 

Cokelat 

hitam 

Cokelat 

hitam 

Bobot 

Tubuh (W) 

200 – 800 

(gram) 

150 – 600 

(gram) 

55 – 300 

(gram) 

60 – 300 

(gram) 

70 – 300 

(gram) 

30 – 85 

(gram) 

8 – 30 

(gram) 

8 – 30 

(gram) 

Panjang 

Kepala + 

Badan (HB) 

200 – 300 

(mm) 

150 – 250 

(mm) 

130 – 200 

(mm) 

100 – 210 

(mm) 

130 – 210 

(mm) 

80 – 150 

(mm) 

55 – 100 

(mm) 

55 – 100 

(mm) 

Panjang 

Ekor (T) 

160 – 210 

(mm) 

160 – 210 

(mm) 

180 – 250 

(mm) 

120- 250 

(mm) 

110 – 160 

(mm) 

110- 180 

(mm) 

70 -110 

(mm) 

45- 90 

(mm) 

Panjang 

Total (TL) 

360 – 510 

(mm) 

310 – 460 

(mm) 

310 – 450 

(mm) 

220 – 460 

(mm) 

240 – 370 

(mm) 

190 – 330 

(mm) 

125 – 210 

(mm) 

100 – 190 

(mm) 

Lebar Daun 

Telinga (E) 

29 – 33 

(mm) 

18 – 24 

(berambut) 

20 – 23 

(mm) 

19 -23 

(mm) 

19 – 22 

(mm) 

16 -20 

(mm) 

9 – 12 

(mm) 

9 – 12 

(mm) 

Panjang 

Telapak 
Kaki 

Belakang 

(HF) 

45 – 55 

(mm) 

40 – 47 

(mm) 

32 -39 

(mm) 

30 – 37 

(mm) 

32 – 39 

(mm) 

22 – 28 

(mm) 

12 – 18 

(mm) 

12 – 18 

(mm) 

Lebar Gigi 

Pengerat  (I) 
4 mm 3.5 mm 3 mm 3 mm 3 mm 2 mm 1.5 mm 1.5 mm 

Jumlah 

Puting Susu 

(MF) 

6 pasang  

(3 + 3) 

6 pasang 

(3 + 3) 

5 pasang 

(2 + 3)  

5 pasang 

(2 + 3)  

6 pasang 

(3 + 3) 

4 pasang 

(2 + 2)  

5 pasang 

(2 + 3)  

5 pasang 

(2 + 3)  

Habitat  

Gudang, 
pasar, 

perumahan, 

pertanaman 

padi & tebu 

Gudang, 

sekolah, 

rumah 

Perkebunan, 

hutan 

sekunder, 

semak 

belukar, 

pekarangan 

Rumah, 

gudang 

Sawah 
(ketinggian < 

1500 m dpl) 

Sawah 

ladang 
(ketinggian < 

1200 m dpl) 

Rumah, 

gudang  

Ladang, 

sawah 

Sumber :  Priyambodo (2003) & Priyambodo (2006) 
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                                                                     Mus musculus / House Mice 

 

 

 

 

 

                   
Rattus norvegicus / Norway rats               Rattus rattus / Roof rats 

 

 

Beberapa jenis cecurut (Shrew) 

 

 
 

 

 

Common Shrew Sorex araneus 

Size:Head-body 48-80mm,Tail 24-

44mm  

 

Pygmy Shrew Sorex minutus 

Size:Head-body 40-60mm,Tail 32-

46mm 

 

Water Shrew Neomys fodiens 

Size:Head-body 67-96mm,Tail 45-

77mm 

 

White-toothed Shrew Crocidura 

suaveolens 

Size:Head-body 50-82mm,Tail 24-44mm 
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ALAT DAN BAHAN 

1. Alat 

• Timbangan digital 

• pengaris besi 60 cm 

• pengaris besi 30 cm 

•  

•  

 

3. Bahan 

• Sarung tangan 

• Masker 

• label 

• alat tulis 

• formulir 

 

 

PROSEDUR KERJA 

Cara kerja (identifikasi) 

• Siapkan formulir koleksi tikus untuk mencatat hasil pengukuran 

• Lakukan anastesi (menonaktifkan gerak tikus) atau lakukan 
pembunuhan dengan cara yang layak ”euthanasia”. 

• Timbang berat bedan 

• Ukur panjang total (ujuing hidung sampai ujung ekor) 

• Mengukur panjang ekor ( anus sampai ujung ekor) 

• Mengukur panjang telapak kaki belakang, tumit sampai ujung kuku 

• Mengukur panjang telinga, dai pangkal sampai ujung daun telinga 

• Mencatat jumlah puting susu tikus betina dibagian dada dan perut 

• Semua pengukuran dalam satuan milimeter (mm) dan gram (gr) 

• Lanjutkan dengan melihat warna rambut punggung dan perut 

• Warna rambut ekor bagian atas dan bawah  
 

Cara kerja (anastesi) 

• Timbang berat badan tikus 

• Buka ikatan kantong kain, kemudian palpasi (menggunakan sarung 
tangan) kantong berisi tikus untuk menentukan letak kepala tikus 

• Pegang tengkuk tikus bagian belakang dengan keempat jari, 
sedangkan ibu jari diletakkan dibawah mandibula agar tikus tidak 
mengigit (tangan kanan) 

• Buka kantong kain sampai terlihat separuh badan tikus bagian 
belakang 

• Kedua kaki belakang tikus dipegang dengan tangan kiri 
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• Siapkan syringe 3 ml untuk anastesi, ambil ketamin sebanyak 1 ml 
dan xylazine 0,75 ml (dalam satu syringe). Dosis ketamin 70 – 100 
mg/kg BB, dosis xylazine 2 mg/kg BB. 

• Usap salah satu kaki belakang/paha tikus dengan kapas alkohol 

• Suntikan campuran ketamin dan xylazine di salah satu kaki 
belakang/paha tikus 

• Tikus dibiarkan selama ± 5 – 10 menit, agar efek obat bekerja 

• Tikus siap di proses unmtyuk posedur selanjutnya 
 

Cara kerja (euthanasia) 

• Kriteria yang has terpenuhi 
- Hewan mati tanpa memperlihatkan kepanikan, kesakitan dan 

kesukaran 
- Hilangnya kesadaran dalam jangka waktu yang singkat 
- Aman untuk orang yang mengerjakannya 
- Efek fisiologis sedikit mungkin 
- Sesuai dengan syarat dan tujuan penelitian 

• Euthanasia yang dapat dipilih 
- Secara fisik (dislokasi servival)  
- Pemakaian zat farmakologis non-inhalan 
- Anastesi perinhalasi 
- Pemberian zat anestetik secara inhalasi (eter, cloroform, 

halothane) 
- Pemberian gas non- anestetik  
- Zat transkuiliser  

• Dislokasi servival (cervival dislocation) pada mancit dan tikus 
dilakukan dengan cara memisahkan tengkorak dan otak dari sunsum 
tulang belakang. Teknik untuk melakukan metode ini adalah dengan 
memberikan tekanan ke bagian posterior dasar tulang tengkorak dan 
sumsum tulang belakang. Bila sumsum tulang belakang terpisah dari 
otak maka refleks kedip menghilang dengan segera, rangsangan 
rasa sakit menghilang sehingga hewan tak peka rasa sakit. 

• Dengan cara fisik dapat dilakukan dislokasi leher. Hewan dipegang 
pada ekornya kemudian ditempatkan pada permukaan yang bisa 
dijangkau, dengan demikian ia akan merenggangkan badannya 
pada tengkuknya kemudian ditempatkan suatu penahan misalnya 
sebatang pensil yang dipegang dengan satu tangan. Tangan yang 
lain kemudian menarik ekornya dengan keras, sehingga lehernya 
akan terdislokasi dan mencit akan terbunuh. 
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CARA MENGIDENTIFIKASI TIKUS 

Panjang total (TL) 

Panjang Ekor (T) 

Panjang kaki belakang (HF) 

Panjang telinga (E) 
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POSISI MAMAE TIKUS 

 

 

 

 

 
 

 
 

2 ps 

 

3 ps 

 

2 ps 

 

2 ps 
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PRAKTIKUM SESI 4 
PENGGUNAAN FOGGING 

 

(Oleh : Suhermanto) 

TUJUAN 

1. Mampu mengidentifikasi jenis-jenis tikus 

2. Mendapatkan koleksi atau pengawetan tikus 

 
METODE 

• Demontrasi dan peragaan 

Pencegahan/ pemberantasan penyakit Demam Berdarah Dengue 

(DBD) sering dilakukan kegiatan pengasapan pada wilayah areal yang 

cukup luas (fogging masal). Dalam program pengendalian DBD kegiatan 

ini dilaksanakan 2 siklus dengan interval 1 minggu diwilayah yang 

terjangkit Kejadian Luar Biasa (KLB)/ wabah atau diwilayah endemis 

sebelum musim penularan, guna mencegah KLB. 

Pada mumunya pelaksanaan fogging masal tersebut 

dipergunakan alat penyemprot besar (mesin ULV) yang 

dioperasionalkan dengan menggunakan kendaraan roda empat. Alat ini 

digunakan untuk areal rumah-rumah tepi jalan yang dalap dilalui 

kendaraan rpoda empat, sedang untuk areal yang tidak bias dilakukan 

oleh kendaraan roda empat digunakan alat penyemprot kecil (mesin 

Swingfog). Pelaksanaan pengasapan masal ini dilaksanakan oleh Dinas 

Kesehatan Kota /Kabupaten dan Puskesmas yang wilayahnya akan 

diliput kegiatan ini.  

1. Persiapan Tenaga Pelaksana : 
Berdasar Jumlah alat swinggfog yang tersedia yaitu  3 orang/1 alat 

swingfog ( Operator, Teknisi, Pengemudi) 

a. Supervisor : 1 orang 

b. Kepala Regu : 1 orang 

c. Operator   : 1 orang 

d. Teknisi  : 1 orang 

e. Penyemprot/Pengemudi : 1 orang 
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2. Tentukan Lamanya Operasi. 

      Dasar perhitungan. 

 

 

     Atau 

 

 

 

3. Siapkan Perlengkapan Petugas 
a. pakaian lapangan dengan baju lengan panjang. 
b. Masker 
c. Topi lapangan 
d. Sarung tangan 
e. Sepatu lapangan 

 

4. Hitung Kebutuhan Bahan 
a. malathion : Luas Target (Ha) x 0,5 ltr x 2 siklus 

   atau : Jumlah Rumah Target  x 0,5 ltr x 2 siklus 

                  20 Rumah  

b. Bahan Pelarut : Jml Malathion (1ltr) x 19 ltr solar 

c. Bahan Bakar : - 3 ltr bensin / mesin/ hari 

      - 20 ltr bensin / kendaraan roda empat / hari 

      - 2 ltr bensin / kendaraan roda dua / hari 

d. Bahan Pembantu Operasional : 

• 2 buah jerigen 20 ltr untuk minyak solar. 

• 1 buah jerigen 5 ltr untuk cadangan premium/bensin 

• 4 buah baterai untuk mesin swingfog 

• 1 buah corong besar untuk larutan 

• 1 buah corong kecil untuk premium 

• 2 buah kain lap / serbet 
  

Jumlah Rumah Target  x 1 hari x 2 siklus 

    40 Rumah x 1 msn 

 

Luas Target (Ha) x 20 rmh  x 1 hari x 2 siklus 

          40 Rumah x 1 msn 
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5. Langkah Mengoperasionalkan Mesin 
Prinsip kerja alat swingfog yaitu berdasarkan prinsip semburan gas 

hasil pembakaran yang dikeluarkan lewat pipa kecil dari ruang 

pembakaran.  Adapun komponen swingfog terdiri dari ; 

1. socket pipa pengasapan 
2. pipa larutan bahan kimia 
3. kran larutan bahan kimia. 
4. pipa tekanan untuk tangki larutan 
5. pompa 
6. tombol stater 
7. busi 
8. Kaburator 
9. katup udara 
10. tangki bahan bakar 
11. tangki larutan bahan kimia. 
12. nozel/pengatur output  
13. Tabung batu batrai 
14. pipa pengaman 
15. tabung pengasapan. 

 

Gambar swingfog 
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Alat ; 

1. Satu unit swingfog 
2. Satu corong bahan baker 
3. Satu set peralatan reparasi 
4. Satu corong larutan bahan kimia dengan penyaring. 
5. Satu set alat pelindung diri (apd) ; baju praktek, topi, sarung tangan, 

sepatu, masker. 
Bahan ; 

1. Malation 
2. Solar 
3. Bensin 
4. Batu batrai. 

Cara kerja ; 

1. Pasang batu batrai sebanyak 4 buah dengan ukuran d 1,5 volt 
(33x61mm) sebagai sumber tenaga. Periksa pengapian dengan 
menekan tombol stater, suara menderu harus terdengar jelas. 

2. Isi bahan bakar dengan bensin, kencangkan penutup dengan benar dan 
kuat. 

3. Isi tangki bahan kimia (posisi kran larutan kimia dengan posisi tertutup) 
4. Pastikan kran bensin dan kran larutan bahan kimia dalam keadaan 

tertutup.  
5. Beri beri tekanan dengan cara memompa sebanyak 4-5 kali. 
6. Buka kran bensin dengan memutar kran berlawanan dengan arah jarum 

jam. 
7. Pompa dengan tekanan penuh dan tekan tombol stater pada waktu 

bersamaan hingga mesin hidup dengan sempurna. Mesin akan hidup 
setelah dipompa 3 – 6 kali. 
a. Bila mesin tidak hidup dalam 10 kali pompa, tutup kembali kran 

bensin dan berilagi tekanan pada mesin. Ulangi cara penghidupan 
seperti diatas. 

b. Makin sedikit bensin dalam tangki, makin banyak pemompaan 
untuk memberi tekanan didalam tangki. Oleh karena itu diusahakan 
agar tangki bensin diisi penuh sebelum dihidupkan. 

Cara mematikan mesin yaitu tutup kran larutan bahan kimia dan tutup kran 
larutan bensin. Keluarkan tekanan dari tangki 1 – 1,5 putaran dengan 
berlawanan arah jarum jam, kemudian kencanagkan kembali tutup 
tangki larutan. 

Cara perawatan, bersihkan tangki larutan dengan mengeluarkan sisa 
larutan, isi tangki dengan solar ¼ liter kemudian kuras dengan 
mengoyang-goyangkan mesin dan asapkan sehingga tidak ada lagi 
larutan bahan kimia yang tertinggal didalam pipaa, kran, saringan dan 
nozel. 
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PRAKTIKUM SESI 5 
PENGGUNAAN SPRAYCAN 

 

(Oleh : Suhermanto) 

 

TUJUAN 

Langsung    : Menempelkan racun  serangga tertentu dengan dosis 

tertentu untuk tiap m2  

Tidak langsung : Agar nyamuk yang menjadi vector akan segera mati, 

setelah hinggap di tempat yg telah ditempeli dgn racun     

serangga 

 
METODE 

• Demontrasi dan peragaan  

 

Diskripsi Kegiatan 

a. Kecepatan penyemprotan 

Dengan dosis 1 gr untuk 1m2,  kosentrasi yang dipakai 2,5% dan 

pancaran alat semprot 757 cc permenit. 

Maka larutan racun serangga yg keluar  

2,5 X 757  = 18,9 gram atau 19 gram  

    100 

 19 gram   = 19 m2 

1gram/m2 

Jadi dlm 1 menit dp menyemprot permukaan 19 m2 dengan ketentuan 

bahwa tinggi penyemprotan max 3 m dari lantai dan panjang 6,33 atau 6,5 

meter 

• Tinggi permukaan yg disemprot 3m, Lebar pancaran efektif 70 cm 

• Arah penyemprotan berirama mulai dari atas  Jarak nozzle ke dinding 

46 cm sehingga diharapkan lebar pancaran 75 cm (80o) 

• Nozzle yg digunakan Haddened Stainless Steel (HSS) tahan karat, 

dengan kode 8002 E yang berarti pada tekanan 40 psi mempunyai 

pancaran 80 dan mengeluarkan suspensi 757cc setiap menitnya  
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Ilustrasi dinding yang disemprot 
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ALAT DAN BAHAN  

1. Alat  

• Spray can 

•  Ember  

•  Pengaduk 

•  Gelas ukur 

•  Corong penyaring  

•  Timbangan  

•  APD 

 

2. Bahan 

a. Malation 

b. Ficam 

c. Vektron 

 

PROSEDUR  
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Langkah – langkah dalam penyemprotan Spraycan 

1. Minta bantuan pemilik rumah untuk memindahkan 

perabotan/sejenisnya (burung piaraan, aquarium dll) 

2. Tutup jendela/pintu yg akan disemprot, yang tidak disemprot biarkan 

terbuka 

3. Semprot ruangan secara teratur mulai dari pintu masuk 

4. Beri penjelasan pada pemilik rumah jangan menghapus, 

mengapur/cat dinding  yang baru disemprot 

5. Kaca dan lantai yang terkena dapat dibersihkan, hasil/bekas 

pembersihan tersebut harus ditanam  

6. Untuk mendapatkan tekanan dalam tanki Spraycan lakukan : 

• Untuk mendapat  tekanan penuh dalam tanki sebesar 3,8 kg/cm2 

(55 psi) yg berisi 8,5 liter perlu dipompa sebayak 55 kali 

• Apabila telah disemprot selama 3 menit terus menurus tekanan 

dalam tanki akan menurun menjadi 2,1 kg/cm2 (30 psi) dan telah 

keluar cairan sebanyak 3 X 757cc = 2,271 liter  

• Untuk mendapat tekanan kembali menjadi  55 psi perlu dipompa 

sempurna sebanyak 25 kali 

7. Untuk menghabiskan isi tanki sebanyak 8,5 liter dapat dilakukan 

Tindakan sebagai berikut : 

• Pompa pertama 55 kali lalu semprot selama 3 menit 

• Pompa lagi 25 kali lalu semprot selama 3 menit 

• Pompa lagi 25 kali lalu semprot sampai isi dalam tanki habis 
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PRAKTIKUM SESI 6 
PENGGUNAAN FLYTRAP & FLYGRILL 

 

(Oleh : Suhermanto) 

 

TUJUAN 

1. Memahami cara penggunaan FlyTrap dan FlyGrill  

2. Mampu menganalisa hasil penggunaan FlyGrill 

 
METODE 

• Demontrasi dan Observasi  

 

Diskripsi Kegiatan 

Lalat termasuk golongan serangga yang tersebar luas diseluruh 

dunia. Lalat dari genus Musca domestica (Ialat rumah) yang berperan 

sebagai vektor penyakit terutama penyakit pada saluran pencernaan 

(kolera, disentry, typhoid, infantile diare, keracunan makanan dan parasit 

cacing). 

a. Bionomic 

Lalat bersarang/berkembang biak ditempat-tempat dimana terdapat 

zat-zat organik umpamanya sampah dapur, kotoran manusia/hewan, 

sisa makanan dll. Telur diletakan dibahan-bahan organic yang lembab. 

Lalat betina bertelur yang tersedia. Setiap kali bertelur 100 — 150 butir, 

semasa hidupnya seekor lalat bertelur 2 — 4 kali. 

Setelah 8 — 30 jam telur menetas mejadi larva (maggot atau made), 

yang akan tumbuh dengan cepat selama 3 — 14 hari. Setelah larva 

cukup besar, mereka pindah ketempat-tempat kurang lembab dan 

berubah menjadi kepompong (pupa). Bila sarang sangat lembab/ basah, 

larva akan masuk kedalam tanah untuk menjadi pupa, atau kebawah 

papan, daun-daun/rumput-rumput kering. 3 — 10 hari kemudian menjadi 

lalat dewasa yang segera mencari jalan keluar kepermukaan sarangnya. 

Waktu minimal untuk penyelesaian metamorfosa ini, dari telur hingga 

menjadi lalat dewasa rata-rata 30 hari. Karena daya berkembang 

biaknya yang hebat, populasi M. domestica disuatu daerah dalam waktu 

yang singkat dapat menjadi sangat banyak. 
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b. Pengawasan dan pemberantasan lalat 

Dilakukan untuk mengetahui tingkat kepadatan Ialat dan sumber 

tempat berkembangbiaknya Ialat. Dalam melakukan pengendalian perlu 

juga dilakukan pengukuran tingkat kepadatannya dimana data ini dapat 

dipakai untuk merencanakan upaya pengendalian yaitu tentang kapan, 

dimana dan bagaimana pengendalian akan dilakukan. 

Ada beberapa peralatan yang dipakai untuk mengukur dan 

menghitung kepadatan populasi Ialat, antara lain ; 

Didalam bangunan . 

- perangkap Ialat ultraviolet 

- sticky trap 

Diluar bangunan . 

- fly grill 

- sticky trap 

- perangkap umpan 

Pemberantasan dapat dilakukan dengan cara kombinasi antara 

perbaikan lingkungan untuk mengurangi potensial breeding places dan 

chemical control. 

 

                       

Fly trap (perangkap umpan)    Fly grill 
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ALAT DAN BAHAN  

1. Alat  

a. Kaca pembesar   i. Thermometer  

b. Cawan petri     j. Fly grill 

c. Alat ukur (meteran)  k. Fly trap 

d. Pinset      l. Counter 

e. Jarum serangga            m. Step blok atau kotak serangga  

f.   Botol pembunuh            n. Label  

g.   Higrometer    o. kunci identifikasi 

h.   Stopwatch 

 
2. Bahan 

a. Umpan lalat 

b. Kapas,  

c. Chloroform  

 

PROSEDUR KERJA 
 
Cara kerja (Fly trap) 

• Tentukan lokasi penangkapan 

• Tentukan dan letakkan umpan dilokasi yang sudah ditentukan 

• Letakkan fly trap tepat di atas umpan 

• Lalat hasil penangkapan dimasukan dalam botol pembunuh 

• Matikan lalat dengan Chloroform 

• Gunakan pinset dan kaca pembesar untuk Identifikasi 

• Lakukan Identifikasi mengunakan kunci identifikasi 

• Dokumentasikan hasil kegiatan pengamatan dalam Log Book 

• Pilih hasil identifikasi terbaik untuk diawetkan 

• Pengawetan dapat menggunakan metode card-point-teknik  

• Simpan pada Box serangga 

 

Cara kerja (Fly grill) 

• Tentukan lokasi pengukuran, missal ada 9 titik lokasi pengukuran 

    1   2   3 

 

 

   4   5   6  
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• Siapkan Higrometer, Thermometer, stopwatch Counter, Fly grill, kartu 

pencatatan dan alat tulis 

• Letakkan Fly grill pada titik pengukuran pertama 

• Ukur suhu dan kelembaban 

• Catat waktu pengukuran 

• Catat jumlah lalat yang hinggap pada Fly grill selama 30 detik pertama  

• Lakukan pengulangan sebanyak 10 kali, jika telah selesai tentukan 

Indeks populasi lalat yaitu angka rata-rata populasi lalat pada suatu 

lokasi yang diukur dengan menggunakan flygrill. Dihitung dengan cara 

melakukan pengamatan selama 30 detik dan pengulangan sebanyak 10 

kali Dari 10 kali pengamatan diambil 5 (lima) nilai tertinggi, lalu kelima 

nilai tersebut dirata-ratakan.  

• Setiap lokasi pengukuran dilakukan hal yang sama mulai dari 

meletakkan fly grill hingga menghitung indeks populasi lalat 

• Hasil pengukuran kepadatan lalat dapat dijadikan bahan analisa  

a. 0  -  2  :   Rendah atau tidak menjadi masalah  

b. 2  -  5 : Sedang dan perlu dilakukan pengamanan terhadap 

tempat+tempat berkembang biakan lalat (tumpukan 

sampah, kotoran hewan, dan lain+lain). 

c. 6 – 20 :  Tinggi/padat dan perlu pengamanan terhadap tempat+ 

tempat berkembang biakan lalat dan bila mungkin 

direncanakan upaya pengendaliannya. 

d. > 21 : Sangat tinggi/sangat padat dan perlu dilakukan 

pengamanan terhadap tempat-tempat 

perkembangbiakan lalat dan tindakan pengendalian 

lalat.  
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PRAKTIKUM SESI 7 
BIOESSAY ATAU RESISTENSI 

 

(Oleh : Suhermanto) 

 

TUJUAN 

1. Mampu melakukan uji resistensi pada vektor 

2. Mampu melakukan uji bioassay pada vektor 

 
METODE 

• Demontrasi dan Pengamatan visual  

 

Diskripsi Kegiatan 

Resistensi insektisida secara umum merupakan perkembangan 

evolusi adaptasi yang baru terhadap perubahan lingkungan.  

Perkembangan resistensi didorong oleh capasitas reproduksi sangat 

besar dan pembelokan secara genetic oleh beberapa serangga. Akibat 

meluasnya penggunaan insektisda baru jumlah resistensi juga makin 

meningkat dilaporkan sampai periode lima tahun. Sampai tahun 1980 

telah dideteksi sebanyak 428 spesies terdiri dari 14 ordo dan 83 famili 

serangga dan acarina. Dengan demikian pemahaman mekanisme 

resistensi secara genetik sangat penting untuk mengembangkan strategi 

dalam manajemen resistensi pada populasi serangga. Pemahaman 

mekanisme resistensi juga penting untuk mendesign insektisida baru 

untuk melawan serangga (vektor). 

Risiko resistensi menjadi 

tinggi dengan penggunaan 

insektisida berspektrum luas 

(organofosfat dan piretroid) 

karena: Disamping mengendalikan 

hama sasaran, insektisida ini juga 

akan membunuh hama lain 

sebenarnya tingkat populasinya 

masih rendah. Jika kemudian 

insektisida berspektrum luas 

digunakan lagi, maka 

kemungkinan hama tersebut 

sudah resisten 
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ALAT DAN BAHAN 

1. Alat (Bioassay) 

• Aspirator 

• Piper Cup 

• Cone dan atau kurungan nyamuk ukuran 12 cm3 

• Isolasi 

• Tali untuk gantungan kurungan nyamuk 

• Thermometer 

• Higrometer 

• Counter  

• Meteran  

 

2. Bahan (Bioassay) 

• Pestisida yang di uji 

• Serangga (nyamuk) uji   

• Kapas 

• Kasa  

• karet gelang   

• Kapur anti semut (kapur bagus) 
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PROSEDUR KERJA 

UJI RESISTENSI (UJI KEPEKAAN NYAMUK THDP INSEKTISIDA) 

Untuk mengetahui status resistensi vektor terhadap insektisida yang akan dan telah 

gunakan. 

 

Cara Uji: 

1. Alat yang digunakan WHO susceptibility test kit, dilengkapi dengan      

impregnated paper dgn konsentrasi tertentu dan kontrol. 

2. Serangga uji adalah nyamuk vektor, diperoleh dengan penangkapan nyamuk di 

alam/hasil koloni.  

3. Untuk nyamuk lapangan masukkan ke dalam tabung yang dilapisi  

kertas HVS, 25 ekor/tabung. Adaptasikan.   

4. Nyamuk hasil penangkapan di lapangan/koloni dimasukkan ke dalam tabung  

uji (4 tabung) dan pembanding (1 tabung). Tiap tabung diisi nyamuk 20-25 

ekor. Dikontakkan selama 1 jam tabung uji (4 tabung) dan pembanding. Tiap 

tabung diisi nyamuk 20-25 ekor. Dikontakkan selama 1jam. 

5. Nyamuk hasil uji dipelihara 24 jam. Hitung kematiannya. 

6. Kriteria : kematian <80% kebal, kematian 80-98 tolerans dan 99-100 masih 

peka. 

  

S              T   K       C                
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Uji hayati ( susceptibility) 

Cara kerja 

1. Pembuatan impregnated peaper 

Bahan insektisida murni: malation 

Larutan stock malation 1000 ppm = aceton : malation = 999 µl : 1 µl 

Pembuatan larutan konsentrasi :  

konsentrasi Aceton µl Larutan stock µl 

0,1 999,9 0,1 

0,5 999,5 0,5 

1 999 1 

10 990 10 

- Siapkan kertas saring 

- Teteskan secara merata masing-masing konsentrasi malation yang telah 

dibuat ke dalam kertas saring telah disiapkan 

- Tunggu sampai kering dan merata 

2. Disediakan 5 tabung uji susceptibility menurut standart WHO. Pada 

masing-masing tabungg di pasang impregnated paper sesuai dengan dosis 

yang akan diuji 

3. Dalam tiap-tiap tabung di masukkan 20-25 ekor nyamuk dengan kondisi 

yang sama 

4. Lama pemaparan adalah ½ - 1 jam  

5. Untuk control digunakan tabung yang tidak mengandung insektisida 

6. Setelah pemaparan seluruh nyamuk , baik control maupun uji diambil dan 

dipindahkan ke dalam cup dan dihitung jumlah nyamuk yang pingsan, 

kemudian di simpan untuk melihat kematiannya setelah 24 jam. Selama 

penyimpanan  untuk menjaga kelembaban  nyamuk perlu ditutup dengan 

handuk basah  atau pelepah pisangnsehingga nyamuk tdk mati karena 

kekeringan 
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Uji Biokimia (resistensi) 

1. Siapkan sampel yang akan diuji  

Sampel dapat berupa ( larva, pupa atau nyamuk ) → tergantung 

ketersediaan sampel 

Yang digunakan dalam percobaan adalah larva instar 3 akhir – 4 awal 

Sampel (secara individual) di masukkan ke dalam vial/ plate penggerus, 

kemudian ditambahkan 50 µl PBS, kemudian di haluskan dengan 

menggunakan pastel atau tabung reaksi. Setelah sampel halus, 

ditambahkan 450 µl PBS utk mencuci sisa sampel yang tertinggal di 

pastel atau tabung reaksi  

2. Tutup vial/plate penggerus yang telah berisi sampel dengan kertas saring 

agar terpisah antara kotoran dan sampel yang bersisi enzim 

➔ Sampel yang kotor akan mengganggu reaksi 

3. Masukkan 50 µl sampel ke dalam  mikroplate 

4. Siapkan substrad 

- α naftil asetat → (+)  biru 

- β naftil asetat 

Komposisi substrat 3 mg α naftil asetat dilarutkan dalam 0,5 ml aseton, 

larutan ini kemudian di ambil 50 µl kemudian dimasukkan ke dalam 5 

ml PBS 

5. Tambahkan 50 µl substrat  ke dalam  sumuran yang telah diisi dengan 

sampel 

6. Kopling → tujuan memberikan warna 

Bahan utk kopling : 15 mg + 1,5 ml aquades + 3,5 ml SDS ( Sodium 

Deksilsulfat) 5% 

Dimasukkan larutan  50 µl kopling 

Hasil (+) = dari merah → biru setelah 10 menit 

7. Ditambahkan As asetat 10% 

Tujuan : utk menghentikan reaksi 

8. Dibaca : 

- Kualitatif : scor warna : subjective 

- Kuantitatif ; → nilai absorbansi ( AV) dg elisa reader dg  = 450 nm 
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II. UJI  BIOASSAY 

• Kontak Langsung: 

      -  Penentuan daya bunuh residu insektisida pada dinding/kelambu. 

 

Cara kerja: 

1. Penangkapan nyamuk di alam/koloni, kondisi abdomen unfed/fed. 

2. Tempatkan cones (kerucut plastik)  3 per permukaan dinding (tembok, kayu 

dan bambu /kelambu perlakuan dan kontrol 

3. Masukkan nyamuk kedalam cone 10 - 15 ekor/cone. Biarkan 

nyamuk terpapar 30 menit untuk kelambu selama 3 menit. 

4. Nyamuk hasil uji dimasukkan kembali ke dalam gelas kertas, simpan/pelihara 

selama 24 jam di laboratorium. Jaga Rh  dan temperatur. 

5. Hitung kematian nyamuk setelah dipelihara 24 jam 

6. Residu insektisida dikatakan efektif bila kematian nyamuk > 70% 

7. Jika pada kontrol ada nyamuk mati: Abbot  formula (WHO, 1975) 

   - < 5%, hasil uji dapat digunakani 

     -  5 s/d < 20% dikoreksi dengan rumus Abbot (WHO, 1975) 

-  > 20% maka uji harus diulang 

 

 

• Uji bioassay untuk mengetahui efektivitas insektisida yang diaplikasikan 

dengan fogging atau ULV 

 

Cara kerja: 

1. Buat kurungan nyamuk ukuran 12 cm3, kerangka dari kawat dan dinding dari 

kain kasa.  

2. Masukkan nyamuk pada Kurungan nyamuk  20-25 ekor/kurungan, gantungkan 

di dalam dan di luar rumah (10 rumah) pada ketinggian 1,50 m . Gantungkan 

juga nyamuk pada rumah kontrol.. 

3. Nyamuk dalam kurungan dipaparkan selama 1 jam, saat pelaksanaan 

fogging/ULV amati nyamuk pingsan tiap 15 menit. 

4. Setelah selesai pemaparan, Nyamuk dalam kurungan dipelihara 24 jam di 

laboratorium. Jaga Rh, temperatur dan hidarkan dari semut. 

5. Hitung kematian nyamuk setelah dipelihara 24 jam. 

Kriteria, efektif jika dapat membunuh nyamuk 99-100% 

Jika pada kontrol ada nyamuk mati: 

          - < 5%, hasil uji dapat digunakan 

          -  5 s/d < 20% dikoreksi dengan rumus Abbot (WHO, 1975) 

          -  > 20% maka uji harus diulang 
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