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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-B, 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 & 2 
Merancang Alat Pengnendalian Vektor 

 

(Oleh : Suhermanto) 

TUJUAN 

1. Mampu mendesain rancangan inovasi atau modifikasi alat-alat 

pengendalian vektor 

2. Mampu membuat prototip inovasi atau modifikasi alat-alat 

pengendalian vektor 

 
METODE 

• Tugas praktek mandiri   

 

Diskripsi Kegiatan 

Terobosan inovatif, bahkan disruptif, untuk pengendalian penyakit 

tidak menular sangatlah diperlukan seperti membuat sejumlah inovasi alat-

alat penunjang kesehatan untuk penjernih air keruh, perangkap nyamuk, 

dan sebagainya yang dapat digunakan sebagai pencegahan penyakit tidak 

menular. 

Contoh rancangan inovasi untuk penjernih air keruh dapat dibuat 

dalam bentuk serbuk yang bisa digunakan untuk menjernihkan air keruh 

untuk kebutuhan mandi sampai dikonsumsi. Berbagai macam alat 

pengendalian serangga dan binantang pengganggu (tikus). Rancangan 

inovasi atau modifikasi perangkap nyamuk yang masih dalam bentuk jentik 

sampai nyamuk dewasa serta bentuk inovasi dan modifikasi lainnya yang 

bermanfaat dan dapat digunakan secara individu maupun secara luas oleh 

masyarakat. 
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ALAT DAN BAHAN  

Alat dan bahan disesuaikan dengan rancangan inovasi atau 

modifikasi yang akan di susun. 

 

PROSEDUR KERJA  

Prosedur kerja dijelaskan dalam proposal atau paper rancangan 

inovasi atau modifikasi yang dibuat. Prosedur kerja lebih mengutamakan 

prosedur dari penggunaan alat yang di modifikasi atau alat hasil inovasi. 

Waktu menyelesaikan tugas praktek mandiri selama 1 semester sesuai 

matakuliah yang diampu. Maksimal team kerja hannya 3 orang mahasiswa. 

Bentuk akhir tugas praktek mandiri dapat berupa prototif atau dalam bentuk 

video hasil inovasi. Minimal hasil akhir dalam bentuk paper yang detail.     
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PRAKTIKUM SESI 3 
PENGENDALIAN KEPADATAN TIKUS di PEMUKIMAN 

 

(Oleh : Suhermanto) 

TUJUAN 

1. Mampu melakukan analisa kepadatan tikus disuatu wilayah 

2. Mampu melakukan beberapa metode pengendalian tikus 

 
METODE 

• Tugas praktek mandiri   

 

Diskripsi Pengendalian Kepadatan Tikus 

Kepadatan relaif tikus dihitung berdasarkan keberhasilan 

penangkapan (trap success/TS) per periode penangkapan dengan rumus  

TS    =     A     X 100% 

    B X C 

Keterangan :  

TS  = Trap Succes 

A = Jumlah tikus tertangkap 

B = Jumlah perangkap dipasang 

C = Jumlah hari penangkapan 

 
Semakin tinggi keberhasilan penangkapan semakain tinggi kepaatan 

relatif tikus didaerah yang disurvey. Kepaatan relatif di dalam rumah adlah 

7 % sedangkan i luar rumah 2 %. 

Kepadatan tikus merupakan suatu keadaan yang mempengaruhi 

terjadinya peningkatan dan penularan beberpa penyakit zoonosis, karena 

itu perlu dilakukan suatu pengamatan dan pengendalian yang terus 

menurus terhadap tikus pembawa penyakit. 

Terobosan inovatif, bahkan disruptif, untuk pengendalian tikus 

sangatlah diperlukan seperti membuat sejumlah inovasi alat-alat perangkap 

tkus, dan sebagainya yang dapat digunakan sebagai pencegahan dan 

pengendalian tikus. Adapun beberapa alat pengendalian yang sering 

digunakan seperti 1). Perangkap hidup individu, 2). Perangkap hidup masal, 

3). Perangkap Jepit, 4). Perangkap Lem, 5). Perangkap Elektrik, 6). 

Perangkap Bubu.   
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ALAT DAN BAHAN  

Alat dan bahan disesuaikan dengan rancangan inovasi atau 

modifikasi yang akan di susun. Untuk bahan berupa umpan seperti (keju, 

selei kacang, umbi-umbian, ikan asin, kelapa bakar dan lain-lain). 

 

PROSEDUR KERJA  

Prosedur kerja dijelaskan dalam proposal atau paper rancangan 

inovasi atau modifikasi yang dibuat. Prosedur kerja lebih mengutamakan 

prosedur dari penggunaan alat yang di modifikasi atau alat hasil inovasi. 

Waktu menyelesaikan tugas praktek mandiri selama 1 semester sesuai 

matakuliah yang diampu. Maksimal team kerja hannya 3 orang mahasiswa. 

Bentuk akhir tugas praktek mandiri dapat berupa prototif atau dalam bentuk 

video hasil inovasi. Minimal hasil akhir dalam bentuk paper yang detail.     
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PRAKTIKUM SESI 4, 5 & 6 
PENANGANAN LARVA DI PEMUKIMAN DAN NON-PEMUKIMAN 

 

(Oleh : Suhermanto) 

TUJUAN  

1. Untuk mengetahui potensi penularan DBD/Chikungunya di pemukiman 

(suatu wilayah) 

2. Untuk mengetahui tempat perkembangbiakan berbagai spesies 

nyamuk di non-pemukiman 

3. Mendapatkan larva sebagai vector DBD/Chikungunya di pemukiman 

4. Mengetahui titik koordinat sebaran larva di berbagai tempat perindukan 

 
METODE 

Praktek Lapangan menggunakan metode visual dan single larva  

 

Diskripsi kegiatan  

Praktek ini merupakan kegiatan untuk memperoleh data vector 

potensial disuatu wilayah/daerah. Survey dilakukan untuk mengetahui 

tempat perkembangbiakan dan kepadatan vector. Untuk pemukiman 

tempat perindukan yang diamati luar dan dalam rumah dengan indicator HI, 

CI, BI dan ABJ. Untuk non pemukiman mendapatkan titik koordinat sebaran 

tempat perindukan dan spesies potensial sebagai vektor     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Pemukiman : 

ALAT DAN BAHAN 

1. Alat 

• pipet  

• pipet selang/larvanto mobile 

• botol jentik 

• lampu senter 

• GPS 

• Gunting 

• Pensil/pulpen/spidol 
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2. Bahan 

• Kertas label 

• Striker kode 

 

PROSEDUR KERJA  

Cara Kerja  

1. Semua alat dan bahan disiapkan 

2. Catat koordinat rumah yang diobservasi 

3. Lakukan pemeriksaan larva/jentik pada tempat perkembangbiakan di 

100 rumah baik dalam maupun luar. 

4. Ambil jentik untuk identifikasi, ala tyg di gunakan disesuaikan dengan 

jenis dan kedalaman tempat perkembangbiakan 

5. Botol jentik diberi label lokasi, tanggal dan jenis tempat 

perkembangbiakan serta letak (dalam atau luar rumah) 

6. Jentik/pupa hasil koleksi tiap rumah, dipisahkan berdasakan genus 

(Aedes/non Aedes), letak (dalam dan luar rumah) 

7. Selanjutnya jentik/pupa dipelihara sampai hari ke-4 hingga menjadi 

nyamuk dewasa. Nyamuk yang muncul di identifikasi sampai tingkat 

spesies. 20% dari total masing-masing spesies nyamuk di buat 

specimen, sedangkan sisanya 80% diproses untuk kegiatan lainnya 

(seperti deteksi patogen) atau dimusnahkan. 

8. Apabila sampai hari ke-4 ada jentik belum menjadi nyamuk, maka 20%  

dibuat specimen, sedangkan sisanya 80% diproses untuk kegiatan 

lainnya (seperti deteksi patogen) atau dimusnahkan. 

9. Apabila sampai hari ke-4 ada pupa belum menjadi nyamuk maka 100%  

diproses untuk kegiatan lainnya (seperti deteksi patogen) atau 

dimusnahkan. 

10. Hasil observasi di catat dalam formulir 

11. Seluruh data hasil observasi direkapitulasi dalam formulir rekapitulasi 
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Non-Pemukiman : 

ALAT DAN BAHAN 

1. Alat 

• pipet  

• Dipper 

• botol jentik 

• Lampu senter 

• Kamera 

• GPS 

• Gunting 

• Pensil/pulpen/spidol 

• pH meter 

• Lux meter 

• Salinity refractometer 

 

2. Bahan 

• Kertas label 

• Striker kode 

• APD 

 

PROSEDUR KERJA  

Cara Kerja  

1. Semua alat dan bahan disiapkan 

2. Observasi dilakukan pada tempat yang berpotensi sebagai tempat 

berkembangbiakan nyamuk 

3. Pengambilan koordinat pada habitat positif jentik 

4. Jentik ditampung dalam botol yang telah dsediakan 

5. Botol jentik diberi label lokasi, tanggal dan jenis tempat 

perkembangbiakan  

6. Pengukuran parameter lingkungan (pH, Salinitas dan intensitas 

cahaya) dilakukan disetiap habitat positif jentik 
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7. Selanjutnya jentik/pupa dipelihara sampai hari ke-4 hingga menjadi 

nyamuk dewasa. Nyamuk yang muncul di identifikasi  

8. Apabila sampai hari ke-4 ada jentik belum menjadi nyamuk, maka 20%  

dibuat specimen, sedangkan sisanya 80% diproses untuk kegiatan 

lainnya (seperti deteksi patogen) atau dimusnahkan. 

9. Apabila sampai hari ke-4 ada pupa belum menjadi nyamuk maka 100%  

diproses untuk kegiatan lainnya (seperti deteksi patogen) atau 

dimusnahkan. 

10. Hasil observasi di catat dalam formulir 

11. Buat peta sebaran tempat perindukan 
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Formulir  Observasi Larva/Jentik di Pemukiman 

I. PENGENALAN TEMPAT Kode Formulir 

Provinsi : Kabupaten : No Urut Sampel Rumah Tangga:     
 

II. KETERANGAN RUMAH TANGGA  III. Keteranagan Letak Rumah 

1 Nama Kepala Keluarga : 1 Ketinggian Lokasi              : 

2 Alamat                           : 2 Bujur Timur Koordinat       : UTM 

3a Lintang Utara Koordinat     : X : 

3b Lintang Selatan Koordinat  : Y : 

Data observasi 

No Jenis TPA 
Jumlah 

TPA 

Jumlah 

TPA Positif 

Letak/ 

tempat 
Bahan Warna Tertutup 

Sumber 

Air 

Perkiran 

Volume 

Air (liter) 

Dikuras     

1 minggu 

terakhir 

Pelihara 

Ikan 

Ditaburi 

laravasida 

Waktu 

Penaburan 

Terakhir 

Jentik Pupa Spesies 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
                 

1 
                

2 
                

3 
                

4 
                

5 
                

6 
                

7 
                

8 
                

9 
                

10 
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Keterangan 

Jenis TPA Letak/ tempat Bahan Warna 
Tertut

up 
Sumber Air 

Perkiran 

Volume 
Air (liter) 

Dikuras     

1 minggu 

terakhir 

Pelihara 

Ikan 

Ditaburi 

laravasida 

Waktu 

Penaburan 
Terakhir 

Jentik Pupa Spesies 

2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
              

01. Bak mandi 

02. Bak WC 

03. Drum 
04. Tempayan 

05. Ember 

06. Kaleng 

07. Ban Bekas 
08. Gelas/botol 

09. Vas/pot 

10. Kolam/aquarium 

11. Talang air 

12. Tempat minum burung 

13. Saluiran air 

14. Dispenser 

15. Kulkas 
16. Potongan Bambui 

17. Tempurung kelapa 

18. Ketiak daun 
19. Pelepah daun 

20. Lubang pohon 

21. lainnya sebutkan            

……………. 

1. Dalam rumah 

2. Luar rumah 

01. Semen 

02. Tanah 

03. Plastik 
04. Kaca 

05. Keramik 

06. Logam 

07. Karet 
08. Batu 

09. Fiber 

10. Kayu 

11. Bambu 

12. Daun 

1. Gelap 

2. Terang 

3. Bening 

1. Ya 

2. Tidak 

1. PAM 

2. Sumur pompa 

3. Sumur terbuuka 
4. Sungai/danau 

5. Mata air 

6. Air hujan 

1. < 1 lt 

2. 1-20 lt 

3. > 20-100 lt 
4. > 100 lt 

1. Ya 

2. Tidak 

1. Ya 

2. Tidak 

1. Ya 

2. Tidak 

1. 1 minggu 

2. 2 minggui 

3. 3 minggu 
4. 4 minggui 

5. >4 minggu 

1. Ada 

2. Tidak ada 

1. Ada 

2. Tidak ada 

1. Aedes sp 

2. Non-Aedes sp 

3. Campuran 
Aedes & Non 

Aedes 



 

 

 

Formulir Rekapitulasi 

I. PENGENALAN TEMPAT Kode Formulir 

Provinsi : Kabupaten :  

Rekapitulasi data 

1 Jumlah Rumah diperiksa  

2 Jumlah Rumah Positif  

3 Jumlah TPA  

4 Jumlah TPA Positif  

5 Jumlah Genus  

6 Jumlah Ae. aegypti positif   

7 Jumlah Ae. albopictus positif  

 

Kolektor 
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PRAKTIKUM SESI 7 
EVALUASI EFEKTIFITAS RACUN FOGGING 

 

(Oleh : Suhermanto) 

TUJUAN  

1. Untuk menilai dan mengetahui daya tahan dan efektivitas racun 

serangga dilapangan pada kegiatan pengendalian 

2. Untuk menilai mutu dan operasi/tindakan pemberantasan vector 

 
METODE 

Praktek Lapangan atau survey 

 

Diskripsi kegiatan  

Kegiatan evaluasi untuk mengetahui daya bunuh insektisida yang 

digunakan dalam pengendalian nyamuk vector DBD. Pengujian dilakukan 

bersamaan saat fogging dilakukan dengan meletakkan nyamuk uji yang 

dikontakkan dengan racun melalui pengasapan (fogging). 

 

ALAT DAN BAHAN 

1. Nyamuk Uji, Aedes aegypti yang diambil dari hasil biakan laboratorium 

sebanyak 200 ekor 

2. Kerangka kubus terbuat dari besi ukuran 12 x 12 x 12 cm3 sebanyak 

12 buah 

3. Karet Gelang 

4. Benang Kasur 

5. Kasa plastik yang sudah didesain sesuai bentuk jarring-jaring kubus 

sebanyak 12 buah 

6. Kotak kardus untuk penempatan nyamuk saat holding yang diberi 

pelepah batang pisang dan selimut basah untuk menjaga 

kelembapannya 

7. Aspirator bengkok (sucking tube) untuk menangkap nyamuk 

8. Senter 

9. sellotip 
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PROSEDUR KERJA  

Cara Kerja 1 

1. Disiapkan nyamuk uji diharapkan nyamuk vektor dan berasal dari 

peliharaan/penangkapan sekitar lokasi dapat blood feed semua atau 

unfed semua (standar WHO) 

2. Menuju lokasi, perkenalan, menyampaikan maskud dan tujuan kepada 

petugas, baik DKK, Puskesmas (yang sebelumnya telah dihubungi) 

maupun perangkat desa/tokoh masyarakat 

3. Rumah yang telah disemprot didatangi. Biasanya rumah yang telah 

disemprot ditempeli stiker yang telah menunjukkan rumah tersebut 

telah disemprot pada tanggal tertentu, dengan insektisida yang 

digunakan.  

4. Ukur pula suhu dan kelembapan pada lokasi yang akan dilaksanakan 

Bioassay 

5. Kerucut ditempelkan pada dinding yang telah disemprot, terdapat 

minimal 3 rumah yang diuji dengna dinding yang berbeda-beda yang 

terdapat pada lokasi tersebut, pada tiap rumah terdapat 3 kerucut yang 

ditempelakan menggunakan selotip 

6. Dimasukkan ke dalam masing-masing kerucut 20 - 25  (ideal 15 ekor) 

nyamuk uji dalam keadaan kenyang (perut terisi darah) diamati 

kematiannya dalam 30 menit dan 1 jam setelah nyamuk dimasukkan 

7. Untuk control ditempelkan kerucut pada dinding yang tidak 

berinsektisida 

8. Setelah 1 jam nyamuk diambil dan dipindahkan ke gelas plastic untuk 

disimpan di kotak nyamuk diberi air gula dan diholding selama 24 jam 

9. Selama penyimpanan dijaga kelembapannya dengan diberi handuk 

basah, dicatat suhu dan kelembapannya 

10. Setelah 24 jam dicatat jumlah kematian dan isikan pada form  

Insektisida dikatakan efektif bila jumlah kematian setelah diholding 24 

jam > 70% 

11. Apabila jumlah kematian pada control antara 5%-20% dikoreksi dengan 

formula Abbot’s : 
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Cara Kerja 2 (Bioassay Fogging) 

1. Kerangka besi dimasukkan ke dalam kasa hingga kasa 

membungkus/menyelimuti kerangka tersebut 

2. Dimasukkan nyamuk uji ke dalam kerangka berkasa tersebut, masing-

masing kerangka diisi 20 ekor nyamuk, dengan pembagian sebagai 

berikut : ada 3 lokasi pengujian diletakkan 3 kerangka dimana 2 buah 

diletakkan di dalam rumah dan 1 buah di luar rumah, 

3. 3 (tiga) buah kerangka untuk control. Kerangka control diletakkan di 

lokasi yang tidak dilakukan fogging 

4. Ujung kasa diikat dengan karet gelang, lalu menggantukannya dengan 

benang kasur 

5. Kerangka-kerangka yang telah diisi nyamuk tersebut digantungkan di 3 

lokasi yang telah ditentukan alam wilayah fogging sebelum fogging 

dilaksanakan 

6. Jumlah nyamuk uji yang hidup/mati dihitung dan dicatat, 1jam setelah 

fogging dilakukan dan 24 jam sesudahnya 

7. Foging dikatakan efektif apabila jumlah kematian setelah holding 24 jam 

> 70% 

8. Apabila jumlah kematian pada control antara 5%-20% kematian koreksi 

dengan formula Abbot’s : 
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PRAKTIKUM SESI 8 
SURVEY VEKTOR MALARIA ATAU FILARIASIS 

 

TUJUAN  

Untuk memberikan kemampuan dan pengalaman pada mahasiswa 

sebagai kolektor vector malaria/filariasis  

 
METODE 

Praktek Lapangan atau survey  

 

Diskripsi kegiatan  

Penangkapan nyamuk yang berpotensi sebagai vector Malaria atau 

Filariasis menggunakan umpan orang sebagai kolektor nyamuk di dalam 

(UOD) dan di luar rumah (UOL).  Selama waktu tertentu (18.00-24.00 wib) 

yang disetiap jam penangkapan diselesaikan selama 40 menit (40/60 menit) 

Sehingga akan diperoleh Man Hour Density (MHD) Anopheles/Mansonia 

yang tertangkap pada saat itu. 

a. Man Hour Density/Kepadatan rata-rata nyamuk Anopheles tertangkap 

dgn umpan orang per jam dapat dihitung dengan rumus : 

Man Hour Density (MHD) =       Jlh Anopheles perspesies  

         Jlh Jam tangkap X kolektor  

Mis; An.sundaicus tertangkap dgn UOD dari 18.00-06.00 sebanyak 10 

ekor oleh 3 orang penangkap 

maka  :…..  MHD =        10            = 10/24 = 0,41 

                       12 (40/60 x 3)           

 

b. Temperatur dan kelembaban diukur tiap- tiap jam penangkapan 

dengan alat ukur 

 

c. Density =  Jumlah tiap jenis nyamuk  

       Jumlah rumah diperiksa  
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Kunci Identifikasi Suhermanto disadur dari illustrated key o 

mosquitoes of Vietnam (CJ. Stojanovich & HG. Scot) dan illustrated 

taxonomic keys to Genera and species of female mosquitoes of Korea (KW. 

Lee & PJ. Egan) 

 

ALAT DAN BAHAN 

1.  Alat 

• Senter  

• aspirator  

• mikroskop (desecting dan coumpound) 

• killing tube/ Botol pembunuh = berisi bahan kimia seperti (etil 

asetat, chloroform), serangga cpt mati bentuk tdk rusak  

• karet gelang, paper cup   

• Lensa pembesar = untuk diagnosa sementara  

• Forsep/pinset = untuk memegang serangga kecil mudah rusak  

• Termometr 

• Hygrometer  

• Kunci Identifikasi  

 

2. Bahan 

• kunci identifikasi 

• chloroform 

• Larutan pengawet (alkohol 70-100%, formalin 4-10%) 

• kapas  

 

 
PROSEDUR KERJA  

Cara Kerja 

a. PENANGKAPAN NYAMUK MALAM HARI UMPAN ORANG DALAM 

RUMAH (UOD) 

Langkah-langkah yang harus dilakukan : 

- menentukan rumah yang akan digunakan sebagai penangkapan  

- siapkan alat-alat (aspirator, senter, gelas kertas, kain kasa dan 

kertas penutup. 

- Menentukan tenaga penangkap 

- penangkap duduk didalam 1 rumah. Celana digulung sampai 

lutut waktu penangkapan 18.00-24.00 atau 18.00-06.00 dalam 

tiap jamnya penangkapan hanya 40 menit. 

-  
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- setiap nyamuk yang hinggap/akan menggigit ditangkap dengan 

aspirator. 

- nyamuk yang tertangkap, dimasukkan kedalam gelas kertas 

yang sudah diberi label (UOD.1. dan jam penangkpan). 

- semua nyamuk tertangkap selama 40 menit dalam tiap jamnya, 

disetorkan ke coordinator 

 

b. PENANGKAPAN NYAMUK MALAM HARI UMPAN ORANG LUAR 

RUMAH (UOL) 

Langkah-langkah yang harus dilakukan :  

- Menentukan rumah yang akan digunakan sebagai 

penangkapan. 

- Siapkan alat-alat (aspirator, senter, gelas kertas, kain kasa dan 

kapas penutup). 

- Tiap penangkap duduk diluar  rumah celana digulung sampai 

lutut. 

- Waktu penangkapan 18.00 – 24.00 atau 18.00 – 06.00. Dalam 

tiap jamnya penangkapan hanya 40 menit. 

- Setiap nyamuk yang menghinggap atau akan menggigit 

ditangkap dengan aspirator   

- Nyamuk yang tertangkap, dimasukkan dalam gelas kertas yang 

sudah diberi label (UOL. 1. dan jam penengkapan). 

- Semua nyamuk tertangkap selama 40 menit dalam tiap jamnya, 

disetorkan ke koordinator. 

 

c. PENANGKAPAN NYAMUK DIDINDING RUMAH (Dd) 

- Penangkapan didinding rumah selama 10 menit, setelah 

penangkap di dalam rumah selama 40 menit tiap jamnya. 

- Hasil penangkapan dimasukkan dalam gelas kertas yang diberi 

label sesuai jam penangkapan. 

- Tiap jam nyamuk diserahkan pada koordinator  

 

d. PENANGKAPAN DI KANDANG DAN SEKITARNYA (Kd) 

- Penangkapan di kandang (sapi , kerbau dll) selama 10 menit 

setelah penangkap UOL selama 40 menit dalam tiap jamnya  

- Nyamuk hasil penangkapan dimasukkan dalam gelas kertas 

yang sudah diberi label sesuai dengan jam penangkapan. 

- Hasil penangkapan diserahkan pada koordinator  
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• Identificating (identifikasi) nyamuk 

a. Siapkan nyamuk yang akan diidentifikasi, matikan nyamuk dengan 

chloroform 

b. Letakkan pada kaca benda kemudian amati dibawah mikroskop  

c. Catat ciri-ciri khusus berdasarkan kunci identifikasi  

d. Tentukan genus yang diamati  

e. Buat gambar hasil pengamatan atau dokumentasikan secara detail  

(photo) 

 

  


