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Abstrak 

Infeksi malaria menyebabkan menurunnya produktivitas kerja, menurunnya 

kunjungan wisata dan menurunnya kecerdasan anak, mengakibatkan menurunnya 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) akhirnya  terhambatnya laju pembangunan 

nasional. Oleh sebab itu melalui program Gebrak Malaria, Indonesia 

mencanangkan eliminasi malaria pada tahun 2025 yang dilakukan secara bertahap 

disesuaikan dengan kondisi daerah. Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan jumlah 

kasus malaria 98, 488, AMI 22,54 permil dan API (Anual Parasite Incidence) 5,08 

permil merupakan daerah katagori kasus yang tinggi (Hight Incidence 

Area).(Dikes NTB, 2008). Salah satu kabupaten di NTB yaitu Lombok Barat 

mempunyai dua daerah endemis malaria yaitu Kecamatan Sekotong dan 

Kecamatan Batu Layar,  daerah tersebut juga merupakan kawasan pariwisata. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kerentanan Anopheles sp terhadap 

insektisida karbamat dan organofosfat  di Kabupaten Lombok Barat dengan uji 

biokimia. Metode penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif 

analitik. Data yang  dihasilkan adalah peningkatan aktifitas enzim esterase non 

spesifik pada Anopheles sp di Kabupaten Lombok Barat secara kualitatif yaitu 

skor visualisasi warna dan kuantitatif berdasarkan nilai Absorbance Value (AV). 

Hasil penelitian menunjukkan vektor malaria rentan terhadap karbamat dan 

organofosfat di Sekotong dengan skor visualisasi warna 1,7 dan nilai AV 0,97; di 

Batu layar Anopheles sp rentan dengan skor visualisasi warna 1,6 dan nilai AV 

0,89 sedangkan di Pasar Seni Senggigi mulai toleran dengan skor visualisasi 

warna 1,9 dan nilai AV 0,9. 

 

Kata kunci : kerentanan, Anopheles sp,  uji biokimia 

 

 

Abstract 

Malaria infections lead to decreased work productivity, declining tourist visits and 

decreased intelligence of children, resulting in a decrease in revenue (PAD) 

eventually hamper the pace of national development. Therefore through RBM 

program, Indonesia launched a malaria elimination in 2025 were carried out 

gradually adapted to local conditions.West Nusa Tenggara province the number of 

malaria cases 98, 488, AMI 22.54 per mil and API (anual Parasite Incidence) 5.08 

per mile is an area of high category of cases (Hight Incidence Areas). (Dikes 

NTB, 2008). One district in West Lombok NTB which has two malaria-endemic 

areas the District and Sub-District Sekotong Batu Layar, the area is also a tourism 

region. The research objective was to determine the susceptibility of Anopheles sp 
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to insecticides carbamates and organophosphates in reducing malaria infection in 

West Lombok district with biochemical tests. The research method used is 

descriptive analytic study. The data generated is an increase in non-specific 

esterase enzyme activity in malaria vectors in West Lombok in qualitative and 

quantitative scores color visualization based on the value Absorbance Value (AV) 

The results showed Anopheles sp susceptible to carbamate and organophosphate 

Sekotong with color visualization scores of 1.7 and AV value of 0.97; The Stone 

screen susceptible to Anopheles sp color visualization score of 1.6 and 0.89 while 

the AV value in Senggigi Art Market began tolerant with color visualization 

scores of 1.9 and 0.9 AV value. 

 

Keywords: vulnerability, Anopheles sp, biochemical tests 

 

 

Pendahuluan 

Malaria masih merupakan 

salah satu masalah kesehatan 

masyarakat yang dapat menyebabkan 

kematian pada kelompok risiko 

tinggi yaitu bayi, anak balita dan ibu 

hamil, selain itu malaria secara 

langsung menurunkan produktivitas 

kerja. Di Indonesia terdapat 424 

kabupaten endemis malaria dari 522 

kabupaten yang ada. Diperkirakan 

45% penduduk Indonesia beresiko 

tertular malaria. Sekitar 15 juta kasus 

malaria dengan 38.000 kematian 

setiap tahunnya (SKRT, 2001). Di 

Indonesia pada tahun 2007 terdapat 

1.700.000 kasus klinis dengan 700 

kematian (DepKes, RI, 2009). 

Di Propinsi NTB  2008 

jumlah kasus malaria 96.488 kasus 

AMI : 22, 54 permil, jumlah malaria 

positif  22.206, API 5, 08. Sedangkan 

data tahun 2008 malaria klinis 

Lombok Barat 15.832, AMI 19,89 ‰ 

dan API 1,85 ‰ (Dikes Lombok 

Barat, 2008). 

Upaya untuk menekan angka 

kesakitan dan kematian dilakukan 

melalui program pemberantasan 

malaria yang kegiatanya antara lain 

meliputi diagnosis dini, pengobatan 

cepat dan tepat, surveilans dan 

pengendalian vektor yang 

kesemuanya ditujukan untuk 

memutus rantai penularan malaria 

(Dep.Kes RI, 2006). Eliminasi 

malaria di Propinsi NTB dilakukan 

untuk menuju NTB bebas malaria 

tahun 2020 (Ismail, 2009). 

Salah satu kabupaten di NTB 

yaitu Lombok Barat mempunyai dua 

daerah endemis malaria yaitu 

Kecamatan Sekotong dan Kecamatan 

Batu Layar, dimana daerah tersebut 

merupakan kawasan pariwisata yang 

banyak menghasilkan PAD 

(Pendapatan Asli Daerah) .Masalah 

utama yang dihadapi dalam 

pemberantasan malaria saat ini 

termasuk di kabupaten Lombok 

Barat adalah resistensi plasmodium 

terhadap obat malaria dan resistensi 

vektor terhadap insektisida. 

Mekanisme yang berperan 

dalam resistensi serangga termasuk 

nyamuk terhadap insektisida 

dikatagorikan menjadi dua yaitu 

tidak sensitifnya tempat sasaran 

(target site) dan resistensi metabolik. 

Resistensi metabolik pada serangga 

terjadi karena perubahan enzim 

secara kualitatif dan atau kuantitatif 

yang mampu memetabolisir atau 

menyingkirkan insektisida sebelum 

mencapai tempat sasaran. Produk  

metabolisme umumnya lebih 

hidrofilik daripada substrat 

insektisidanya sehingga lebih mudah 
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dikeluarkan. Peningkatan aktifitas 

enzim esterase merupakan salah satu 

dari mekanisme resistensi metabolik 

yang terjadi pada resistensi 

insektisida golongan organofosfat 

dan karbamat (Irac,2007). 

Adanya peningkatan aktifitas 

enzim esterase dapat diuji secara 

kualitatif dan kuantitatif dengan uji 

biokimia untuk menentukan adanya 

penurunan kerentanan vektor 

terhadap insektisida. Uji biokimia 

yang dilakukan  di Propinsi Jawa 

Tengah dan Yogyakarta 

menunjukkan telah terjadi penurunan 

kerentanan vektor malaria terhadap 

insektisida organofosfat dan 

karbamat di sebagian besar daerah 

endemis malaria (Widiarti, 2005).    

Pengendalian vektor malaria 

sebagai salah satu strategi program 

untuk eliminasi malaria  dilakukan 

antara lain dengan IRS (Indoor 

Residual Spraying), pemasangan 

kelambu yang berinsektisida dan 

larvaciding pada tempat perindukan 

vektor (breeding places). Insektisida 

yang dipakai pada umumnya dari 

golongan karbamat dan organofofat.  

Kerentanan vektor malaria/ 

Anopheles sp terhadap  organofosfat 

dan karbamat di Kabupaten Lombok 

Barat belum diketahui sehingga perlu 

dilakukan penelitian dengan  uji 

biokimia. 

 

METODE 

Tempat penelitian inidi 

Kecamatan Sekotong  dan 

Kecamatan Batu Layar Kabupaten 

Lombok Barat dan Laboratorium 

Parasitologi Politeknik Kesehatan 

Kemenkes Mataram Jurusan Analis 

Kesehatan.Disain penelitian ini 

adalah penelitian deskriptif analitik 

yaitu membedakan tingkat 

kerentanan Anopheles sp di daerah 

endemis malaria Kabupaten Lombok 

Barat yaitu dari Kecamatan Sekotong 

dan Kecamatan Batu Layar dengan 

uji biokimia. 

Populasi  dan sampel  adalah 

larva Anopheles sp dari lagoon yang 

ada di wilayah Kecamatan Sekotong 

dan Kecamatan Batu Layar 

Kabupaten Lombok Barat. Dari 

setiap wilayah diambil 30 sampel 

larva uji yang dibuat tiga replikat 

untuk dimasukkan kedalam sumuran 

yang ada dalam mikroplat. 

Pengumpulan datadilakukan  

dengansurvey lapangan dan 

pengambilan sampel di wilayah 

Kecamatan Sekotong dan Kecamatan 

Batu Layar Kabupaten Lombok 

Barat.Uji biokimia di laboratorium 

untuk mendapatkan data peningkatan 

aktifitas enzim esterase Anopheles 

sp. 

Data hasil uji biokimia 

kerentanan Anopheles sp terhadap 

karbamat dan organofosfat di 

Kabupaten Lombok Barat,  kualitatif 

dengan skor warna dan  kuantitatif 

dengan nilai AV dianalisis secara 

deskriptif.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Daerah endemis malaria di 

Kabupaten Lombok Barat adalah 

wilayah  Sekotong terdiri dari 

Kecamatan Sekotong Tengah dan 

Kecamatan Sekotong Barat serta 

Kecamatan Batu Layar, dimana pada 

daerah tersebut terdapat lagoon 

perindukan vektor malaria.  Hasil 

survey lapangan  terhadap lagoon di 

wilayah tersebut, larva Anopheles sp 

ditemukan pada lagoon di Sekotong 

Barat dan dua lagoon di Batu Layar 

yaitu lagoon  Batu Layar dan lagoon 

Pasar Seni Senggigi. 

 Setelah dilakukan 

pengambilan sampel  larvaAnopheles 

sp pada lagoon tersebut,  di 

laboratorium Parasitologi Poltekkes 
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Kemenkes Mataram dilakukan 

kolonisasi sehingga diperoleh larva 

dengan stadium F3 untuk uji 

biokimia kerentanan larva terhadap 

karbamat dan organofosfat. Uji 

biokimia untuk mengetahui adanya 

peningkatan enzim esterase non 

spesifik pada larva uji dilakukan 

secara kualitatif (visualisasi warna) 

dan kuantitatif (Absorbance Value). 

1. Hasil uji biokimia secara 

kualitatif (visualisasi warna) 

Uji biokimia  masing-masing asal 

larva uji menggunakan mikroplat 

dengan 96sumuran(microplate 96 

wells),  90 sumuran berisi 30 

homogenat larva uji dengan tiga 

replikasi, tiga sumuran berisi satu 

homogenat larva kontrol negatif dan 

tiga sumuran berisi satu homogenat 

larva kontrol positif. Dalam 

penelitian ini kontrol negatif dan 

kontrol positif adalah larva 

Anopheles sp koloni Laboratorium 

Parasitologi Fakultas Kedokteran 

Universitas Gajah Mada.  

Visualisasi warna uji biokimia 

menurut kriteria empiris (Lee, 1990) 

adalah tidak berwarna= 0; biru 

muda= 1; biru kehijauan=2; biru 

tua=3. Hasil uji biokemis secara 

visualisasi   warna  menurut   kriteria  

empiris  (Lee, 1990)  skor < 2,00 = 

rentan (SS); nilai 2,00-2,50= toleran 

(MR); nilai >2,50-3,00= resisten 

(RR). 

Hasil uji biokimia secara 

kualitatif (visualisasi warna) sesuai 

masing-masing asal larva uji 

(lampiran) sebagai berikut : 

 

Tabel 1. Hasil uji biokimia secara visual larva Anopheles sp asal Sekotong 

Kabupaten Lombok Barat 

No. Tingkat kerentanan Jumlah larva uji Persentase(%) 

1. SS (rentan) 26 86,67 

2. MR (toleran) 4 13,33 

3. RR (resisten) 0 0 

Jumlah 30 100 

 

Dari 30 larva uji didapatkan hasil uji 

biokimia secara visual larva 

Anopheles sp asal Sekotong 

Kabupaten Lombok Barat yaitu 

sebanyak 26 larva atau 86,67% 

masih rentan terhadap insektisida 

karbamat dan organofosfat, 

sedangkan 4 larva uji atau13,33% 

sudah mulai toleran tapi belum ada 

yang resisten. Rerata hasil uji 

biokimia secara visual menunjukkan 

angka 1,7 (total skor 51,2/ 30 

sampel larva uji), sehingga larva 

Anopheles sp asal Sekotong 

Kabupaten Lombok Barat termasuk 

katagori rentan terhadap karbamat 

dan organofosfat. 

 

 

Tabel 2.Hasil uji biokimia secara visual larva Anopheles sp asal Batu Layar 

Kabupaten Lombok Barat 

No. Tingkat kerentanan Jumlah larva uji Persentase(%) 

1. SS (rentan) 26 86,67 

2. MR (toleran) 4 13,33 

3. RR (resisten) 0 0 

Jumlah 30 100 
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Dari 30 larva uji didapatkan hasil uji 

biokimia secara visual larva 

Anopheles sp asal Batu Layar 

Kabupaten Lombok Barat sama 

dengan larva uji asal Sekotong yaitu 

sebanyak 26 larva atau 86,67% 

masih rentan terhadap insektisida 

karbamat dan organofosfat, 

sedangkan 4 larva uji atau 13,33% 

sudah mulai toleran, belum ada yang 

resisten.  Rerata hasil uji biokimia 

secara visual menunjukkan angka 1,6 

(total skor 49,5/ 30 sampel larva uji), 

sehingga larva Anopheles sp asal 

Batu Layar Kabupaten Lombok 

Barat termasuk katagori rentan 

terhadap karbamat dan organofosfat. 

 

Tabel 3.Hasil uji biokimia secara visual larva Anopheles sp asal Pasar seni 

Senggigi Kabupaten Lombok Barat 

No. Tingkat kerentanan Jumlah larva uji Persentase(%) 

1. SS (rentan) 14 46,67 

2. MR (toleran) 12 40 

3. RR (resisten) 4 13,33 

Jumlah 30 100 

Dari 30 larva uji didapatkan hasil uji 

biokimia secara visual larva 

Anopheles sp asal Pasar seni 

Senggigi Kabupaten Lombok Barat 

yaitu sebanyak 14 larva uji atau 

46,67% masih rentan terhadap 

insektisida karbamat dan 

organofosfat, sedangkan 12 larva uji 

40% sudah mulai toleran dan 4 larva 

uji resisten. Rerata hasil uji biokimia 

secara visual menunjukkan angka 1,9 

(total skor 59,5/ 30 sampel larva uji), 

sehingga  

larva Anopheles sp asal Pasar seni 

Senggigi Kabupaten Lombok Barat 

termasuk katagori rentan terhadap 

karbamat dan organofosfat. 

 Tingkat kerentanan larva 

Anopheles sp berdasarkan visualisasi 

warna di kabupaten Lombok Barat 

masih termasuk rentan baik asal 

larva uji Sekotong, Batu Layar 

maupun Pasar Seni Senggigi seperti 

pada tabel 4 sebagai berikut : 

 

 

Tabel 4. Tingkat kerentanan larva uji berdasarkan visualisasi warna 

No Asal larva uji Kriteria tingkat 

kerentanan 

Rerata 

AV 

Tingkat 

kerentana

n 

1. Sekotong  SS < 2  

MR  2 – 2,5  

RR  > 2,5-3,00  

1,7 SS 

2.  Batu Layar  SS < 2  

MR  2 – 2,5  

RR  > 2,5-3,00  

1,6 SS 

3.  Pasar seni  

Senggigi  

SS < 2  

MR  2 – 2,5  

RR  > 2,5-3,00  

1,9 SS 
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Keterangan : 

SS = rentan 

MR = toleran 

RR = resisten 

 

2. Hasil uji biokimia secara 

kuantitatif (nilai Absorbance 

Value) 

Hasil uji biokemis secara 

kuantitatif berdasarkan nilai 

Absorbance Value (AV) larva 

Anopheles sp asal Sekotong, Batu 

Layar dan Pasar Seni Senggigi 

dalam lampiran.Larva kontrol  

negatif  hasil uji biokemis secara 

kuantitatif dari Sekotong 

berwarna biru muda dengan AV 

ratarata 0,653, sedangkan sampel 

negativedenganwarna kuning 

dengan AV rata-rata 0,559. 

Karena  kontrol negatif berwarna 

biru muda, sesuai dengan kriteria 

empiris Lee, 1990 modifikasi 

Mardihusodo, 2007, maka 

untukpenetapan kriteria status 

resistensi adalah sampel negatif.  

Kriteria rentan (SS) adalah 2 x 

sampel negatif yaitu 2 x 0,559 = 

1,118, kriteria resisten 3 x 0,559 = 

1,677 sedangkan kriteria toleran 

adalah AV antara 1,118 – 1,677. 

Rerata nilai AV larva uji asal 

Sekotongadalah 0,97 (total nilai 

AV 29,23/30) sehingga termasuk 

rentan terhadap insektisida 

karbamat dan organofosfat. 

Larva kontrol  negatif  hasil 

uji biokemis secara kuantitatif 

dari Batu Layar berwarna biru 

muda dengan AV rata-rata 0,94, 

sedangkan sampel negatif dengan 

warna kuning dengan AV rata-

rata 0,719. Karena  kontrol negatif 

berwarna biru muda, sesuai 

dengan kriteria empiris Lee, 1990 

modifikasi Mardihusodo, 2007, 

maka untuk penetapan kriteria 

status resistensi adalah sampel 

negatif.  Kriteria rentan (SS) 

adalah 2 x sampel negatif yaitu 2 

x 0,719 = 1,438, kriteria resisten 3 

x 0,719 = 2,157 sedangkan 

kriteria toleran adalah AV antara 

1,438 – 2,157. Rerata nilai AV 

larva uji asal Batu Layar  adalah 

0.89 (total nilai AV 26,6/30) 

sehingga termasuk rentan 

terhadap insektisida karbamat dan 

organofosfat.  

 

Larva kontrol  negatif  hasil uji 

biokemis secara kuantitatif dari Pasar 

seni Senggigi berwarna biru muda 

dengan AV rata-rata 0,811, 

sedangkan sampel negatif dengan 

warna kuning dengan AV rata-rata 

0,416. Karena  kontrol negatif 

berwarna biru muda, sesuai dengan 

kriteria empiris Lee, 1990 modifikasi 

Mardihusodo, 2007, maka untuk 

penetapan kriteria status resistensi 

adalah sampel negatif.  Kriteria 

rentan (SS) adalah 2 x sampel negatif 

yaitu 2 x 0,416 = 0,832, kriteria 

resisten 3 x 0,416 = 1,248 sedangkan 

kriteria toleran adalah AV antara 

0,832 – 1,248. Rerata nilai AV larva 

uji asal Pasar seni Senggigi   adalah 

0,9 (total nilai AV 27,01/30) 

sehingga termasuk toleran terhadap 

insektisida karbamat dan 

organofosfat. 
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Tabel 5. Tingkat kerentanan larva ujiberdasarkan nilai Absorbance  Value(AV) 

No 
Asal larva 

uji 
Kriteria tingkat kerentanan Rerata AV 

Tingkat 

kerentanan 

1. Sekotong SS  ≤ 1,118 

MR  1,118 – 1,677 

RR ≥ 1,677 

0,97 SS 

2. Batu Layar SS  ≤ 1,438 

MR  1,438 – 2,157 

RR ≥ 2,157 

0,89 SS 

3. Pasar seni 

Senggigi 

SS  ≤ 0,832 

MR  0,832 – 1,248 

RR ≥ 1,248 

0,90 MR 

Keterangan : 

SS= rentan 

MR = toleran 

RR = resisten 

 

Hasil penelitian kerentanan 

vektor malaria terhadap karbamat 

dan organofosfat di Kabupaten 

Lombok Barat secara kualitatif 

menunjukkan bahwa pada 

umumnya Anopheles sp masih 

rentan dengan skor dibawah 

standard kerentanan SS  ≤  2 yaitu 

di Sekotong  1,7; Batu Layar 1,6 

dan Senggigi 1,9.  Secara 

kuantitatif dengan besar nilai 

Absorbance Value (AV) 

menunjukkan angka larva uji asal 

Sekotong 0,97; Batu Layar 0,89 

dan Pasar Seni Senggigi 0,90 

dengan kriteria yang telah 

ditetapkan maka larva uji asal 

Sekotong dan Batu layar masih 

rentan sedangkan larva uji asal 

pasar Seni Senggigi mulai 

toleran.Hasil secara kualitatif dan 

kuantitatif tidak jauh berbeda, 

larva Anopheles sp pada 

umumnya masih rentan terhadap 

insektisida golongan karbamat 

dan organofosfat. Hal ini dapat 

disebabkan karena program Dinas 

Kesehatan Lombok Barat dalam 

penanggulangan vektor malaria 

selama sepuluh tahun terakhir 

menggunakan  Baccilus 

thuringiensis. Perbedaan skor dan 

nilai AV dimana vektor malaria di 

lagoon Batu layar paling rentan 

kemungkinan karena lokasinya 

yang jauh dari pemukiman 

penduduk sehingga insektisida 

selain  Baccilus thuringiensis 

tidak masuk ke dalam lagoon. 

Lagoon di Sekotong  dekat 

dengan pemukiman penduduk 

yang masih tradisional sehingga 

kemungkinan penggunaan 

insektisida golongan karbamat 

dan organofosfat kecil, sedangkan 

lagoon di Pasar Seni Senggigi 

berada di lingkungan hotel dan 

pertokoan sehingga limbahnya 

yang masuk ke dalam lagoon 

kemungkinan besar tercemar 

dengan insektisida yang 

digunakan.  

Insektisida golongan 

karbamat dan organofosfat adalah 

golongan insektisida dengan 

mekanisme resistensi metabolik. 

Efek toksik senyawa organofosfat 

terutama menghalangi aktifitas 

enzim kolinesterase 

(cholinesterase inhibitor) 

sehingga terjadi akumulasi 

asetilkolin pada reseptor nikotinik 
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dan muskarinik dalam ganglion 

otonom, tempat temu 

neuromuskuler, otot halus, 

kelenjar dan sistem saraf pusat( 

Sartono, 2002). Penghambatan 

enzim  tersebut menimbulkan 

blokade fungsi saraf. Karena 

asetilkolin terdapat pada semua 

jenis hewan tinggi, maka daya 

hambat asetilkolinesterase yang 

irreversible merupakan racun, 

baik untuk semua hewan 

menyusui maupun ikan, serangga, 

cacing dan sebagainya. 

Bekerjanya terbatas pada 

asetilkolinesterase dan sebagian 

esterase lain yang mempunyai 

tempat sasaran (target site) yang 

sama seperti karbamat.(Irac, 

2007). 

Hasil penelitian resistensi 

nyamuk vektor terhadap karbamat 

dan organofosfat di beberapa 

district negara Malaysia dan 

Thailand menunjukkan telah 

terjadi resistensi karena 

penggunaan insektisida yang 

begitu luas digunakan penduduk 

(Ponlawat, 2007 dan Chen, 2007). 

Di Kuba resistensi vektor  

terhadap organofosfat terbukti 

dengan meningkatnya aktifitas 

enzim esterase (Bisset dkk, 2001).  

Penelitian yang dilakukan 

Widiarti dkk, 2007 di Propinsi 

Jawa Tengah dan Yogyakarta 

terhadap vektor malaria tentang 

resistensi karbamat dan 

organofosfat juga menunjukkan 

telah terjadi toleransi bahkan 

resisten di beberapa kabupaten. 

Sehingga untuk Kabupaten 

Lombok Barat khususnya di 

sekitar lagoon Pasar Seni 

Senggigi perlu diwaspadai karena 

mulai terjadi toleransi vektor 

malaria terhadap karbamat dan 

organofosfat 

Kesimpulan 

Anopheles sp pada umumnya 

rentan terhadap insektisida karbamat 

dan organofosfat di Kabupaten 

Lombok Barat. Vektor malaria  

rentan terhadap insektisida karbamat 

dan organofosfat dengan uji biokimia 

di Kecamatan Sekotong Kabupaten 

Lombok Barat. Anopheles sp rentan 

sampai dengan toleran terhadap 

insektisida karbamat dan 

organofosfat dengan uji biokimia di 

Kecamatan Batu Layar Kabupaten 

Lombok Barat. 

Tingkat kerentanan Anopheles 

sp terhadap insektisida karbamat dan 

organofosfat secara kualitatif dengan 

skor standar rentan ≤ 2 adalah 1,7 di 

Sekotong; 1,6 di Batu Layar dan 1,9 

di Pasar Seni Senggigi, secara 

kuantitatif besar nilai AV 0,97 di 

Sekotong, 0,89 di Batu Layar dan 

0,90 di Pasar Seni Senggigi.  

 

Saran 

Saran yang diajukan adalah 

untuk pemegang program malaria 

agar dilakukan pemantauan berkala  

kerentananAnopheles sp akibat 

penggunaan insektisida yang begitu 

luas di masyarakat agar tidak terjadi 

resistensi. Selanjutnya perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut 

untuk mengetahui spesifikasi 

insektisida golongan karbamat dan 

organofosfat yang sudah mulai 

menunjukkan toleransi. 
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