
 

 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang  

 

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu penyakit yang masih 

menjadi masalah kesehatan masyarakat dan endemis di sebagian 

kabupaten/kota di Indonesia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 

2011a). Tahun 2010 Indonesia tercatat sebagai negara dengan angka kejadian 

DBD tertinggi di Asia Tenggara. Jumlah kasus pada tahun 2010 sebanyak 

156.086 dengan jumlah kasus kematian 1.358 orang (Kemenkes RI, 2011b). 

Angka kejadian tahun 2013 sebanyak 112.511 kasus dengan angka kematian 

sebesar 871 orang kematian. Pada tahun 2014 sampai awal bulan April 

tercatat angka kesakitan DBD sebesar 13.031 kasus dengan jumlah kasus 

kematian 110 orang (Kemenkes RI, 2014). Menurut hasil tersebut, angka 

kejadian DBD di Indonesia telah mengalami penurunan, namun hingga tahun 

2013, kejadian luar biasa (KLB) DBD masih ditemukan di Lampung Selatan 

dengan jumlah 44 kasus (Kemenkes RI, 2013). 

 

DBD adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue yang 

termasuk kedalam famili Flaviridae dan genus Flavivirus, terdiri dari 4 
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serotipe yaitu Den-1, Den-2, Den-3 dan Den-4. (Suhendro et. al., 2009 dan 

WHO, 2009). Virus dengue ditularkan kepada manusia melalui gigitan 

nyamuk Aedes aegypti dari seseorang yang sedang mengalami viremia. Virus 

yang berada di kelenjar liur nyamuk berkembang biak dalam 8-10 hari 

(extrinsic incubation period) sebelum dapat ditularkan kembali kepada 

manusia pada gigitan berikutnya. Jika virus sudah masuk dan berkembang 

dalam tubuh nyamuk, maka nyamuk tersebut dapat menularkan virus dengue 

seumur hidupnya (infiktif). Dalam tubuh manusia virus memerlukan waktu 

tunas 4-6 hari (intrinsic incubation period) sebelum menimbulkan penyakit 

(Roose A, 2008).  

 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menetapkan Program 

Nasional Penanggulangan DBD melalui Keputusan Menteri Kesehatan 

(Kepmenkes) No. 581 Tahun 1992 yang terdiri dari 8 program pokok. 

Program tersebut meliputi surveilans epidemiologi dan penanggulangan KLB, 

pemberantasan vektor, penatalaksanaan kasus, penyuluhan, kemitraan dalam 

wadah kelompok kerja operasional (Pokjanal) DBD, peran serta masyarakat 

seperti jumantik (juru pemantau jentik), pelatihan, dan penelitian (Kemenkes 

RI, 2011a). 

 

Pengendalian vektor sebagai salah satu upaya pemberantasan DBD masih 

merupakan upaya utama yang dilakukan untuk memutus rantai penularan. 

Pengendalian vektor secara kimiawi dilakukan dengan menggunakan 

insektisida yang diaplikasikan secara space spraying, yaitu pengkabutan 
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(thermal fogging) dan ultra low volume (cold fogging) (Suwasono dan 

Soekirno, 2004). Pemberantasan dengan menggunakan senyawa kimia dapat 

memutuskan siklus penularan dengan cepat, namun senyawa kimia sintetik 

dapat menyebabkan sifat resisten pada nyamuk dan menimbulkan masalah 

bagi lingkungan. Cara lain yang dapat dilakukan adalah pengendalian secara 

alamiah dengan pemanfaatan hewan-hewan predator larva serta tumbuh-

tumbuhan yang tidak disukai nyamuk. Insektisida hayati mudah terurai 

(biodegradable) di alam sehingga tidak mencemari lingkungan, relatif aman 

dan bersifat selektif. Oleh karena itu, sangat penting untuk menggali potensi 

insektisida botani sebagai bahan pengendalian nyamuk vektor penyakit 

(Salaki dan Sembiring, 2009). Ovisida atau insektisida alami yang baik 

adalah yang tidak menimbulkan perubahan pada pH dan warna pada media 

air, serta kandungan zat yang tidak membahayakan (WHO, 2005a). 

 

Penelitian tentang pengendalian DBD dengan cara memutuskan rantai 

penularan menggunakan bahan alami sudah banyak dilakukan pada fase telur, 

larva, maupun nyamuk dewasa. Penelitian pada fase telur telah dilakukan 

oleh Govindarajan dan Karuppannam (2011) dengan menggunakan ekstrak 

daun Eclipta alba (Eclipta alba L) yang mengandung senyawa aktif seperti 

saponin, alkaloid, dan flavonoid. Penelitian tersebut menunjukkan 

terdapatnya  kegagalan pada penetasan telur A. aegypti pada konsentrasi 300 

ppm. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Aulia (2014) dengan 

menggunakan ekstrak buah mahkota dewa merah (Phaleria macrocarpa) 

yang mengandung senyawa aktif seperti alkaloid, flavonoid, saponin, tannin, 
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fenol, lignan, sterol, dan minyak atsiri sebagai ovisida A. aegypti. Ekstrak 

tersebut terbukti mempengaruhi daya tetas telur dengan hambatan daya tetas 

tertinggi adalah 1%. Penelitian lain dengan menggunakan ekstrak dari lima 

jenis tanaman berbeda dengan efektivitas ovicida tertinggi pada ekstrak buah 

kawista (Limonia acidissima L) yang mengandung senyawa aktif flavonoid, 

saponin, dan tanin pada konsentrasi 500 ppm (Reegan et. al., 2014). 

 

Senyawa tumbuhan dengan fungsi insektisida diantaranya merupakan 

golongan saponin, tanin, flavonoid, alkaloid, steroid dan minyak atsiri (Naria, 

2005). Daun sirsak adalah salah satu tanaman yang telah diteliti dapat bersifat  

insektisida terhadap larva A. aegypti karna mengandung senyawa aktif berupa 

alkaloid, saponin, tanin, acetogenin, dan annonin (Harfriani, 2012). Saponin 

merupakan senyawa entomotoxicity yang dapat menyebabkan kematian pada 

larva, kerusakan pada membran telur, gangguan reproduksi dan pencernaan 

pada tingkat larva, pupa, dan dewasa (Chaieb, 2010). Terpenoid, flavonoid 

dan alkaloid memiliki aktivitas hormon juvenile yang  menyebabkan 

gangguan pada  perkembangbiakan telur A. aegypti menjadi larva (Elimam et. 

al., 2009). Daun sirsak (Annona muricata L) mengandung alkaloid, saponin, 

tanin, acetogenin, dan annonin yang dapat digunakan sebagai insektisida 

(Ruliansyah et. al., 2009). 

 

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai efektivitas ekstrak daun sirsak (Annona muricata L) sebagai 

ovisida A. aegypti. Diharapkan penelitian ini akan memberikan hasil yang 
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cukup baik sehingga dapat menjadi pilihan dalam upaya pengendalian vektor 

khususnya A. aegypti secara alami.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah : 

1. Apakah ekstrak daun sirsak (Annona muricata L) efektif menghambat 

daya tetas telur A. aegypti ? 

2. Berapakah nilai konsentrasi efektif ekstrak daun sirsak (Annona muricata 

L) dalam menghambat daya tetas telur A. aegypti ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui efektivitas ekstrak daun sirsak (Annona muricata L) dalam 

menghambat daya tetas telur A. aegypti 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Mengetahui konsentrasi efektif ekstrak daun sirsak (Annona muricata L) 

dalam menghambat daya tetas telur A. aegypti 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi ilmiah mengenai 

manfaat daun sirsak serta pengembangan ilmu parasitologi khususnya 
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bidang entomologi dalam upaya pengendalian vektor penyebab demam 

berdarah. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Sebagai wujud pengaplikasian disiplin ilmu yang telah dipelajari 

sehingga dapat mengembangkan wawasan keilmuan peneliti. 

b. Masyarakat 

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan 

khasiat lain dari daun sirsak (Annona muricata L). 

c. Institusi Pendidikan 

Dapat menambah informasi ilmiah dan dapat dijadikan sebagai 

referensi atau acuan bagi penelitian selanjutnya. 

 


