
 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Demam Berdarah Dengue 

 

Demam berdarah dengue (DBD) adalah penyakit infeksi yang disebabkan 

oleh virus dengue. Virus dengue yang termasuk kedalam famili Flaviridae 

dan genus Flavivirus disebarkan melalui gigitan nyamuk A. aegypti. Virus 

berkembang biak dalam tubuh nyamuk dengan cara membelah diri menjadi 

puluhan bahkan ratusan ribu yang kemudian siap untuk ditularkan atau 

dipindahkan kepada orang lain. Virus dengue termasuk kedalam Arbovirus 

(Arthropod borne virus) grup B, yang terdiri dari 4 tipe yaitu virus dengue 

tipe 1, 2, 3 dan 4. Virus dengue berukuran diameter 40 nanometer dan dapat 

berkembang biak pada berbagai macam kultur jaringan (Suhendro, 2009). 

 

DBD ditularkan oleh nyamuk A. aegypti sebagai vektor utama dan A. 

Albopictus sebagai vektor pendamping yang telah terinfeksi virus dengue 

(Candra, 2010). Nyamuk A. aegypti yang terinfeksi virus dengue akan 

menggigit manusia, menyebar ke aliran darah dan menyebabkan viremia. 

Viremia ini akan menyebabkan reaksi imun yang kompleks yang dapat 

mempengaruhi kesehatan tubuh manusia berupa demam tinggi dan 
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peningkatan permeabilitas kapiler darah, sehingga menyebabkan kebocoran 

cairan plasma pada pembuluh darah di seluruh tubuh sehingga dapat 

menyebabkan syok hipovolemik (dengue shock syndrome) yang dapat 

menyebabkan kematian (Suhendro et. al., 2009). 

 

Angka kejadian DBD dipengaruhi oleh tingkat perkembangbiakan nyamuk  

A. aegypti. Lingkungan yang mendukung dalam perkembangbiakan akan 

meningkatkan jumlah populasi nyamuk di alam. Perindukan nyamuk A. 

aegypti ditemukan pada tempat penampungan air yang dipakai sehari-hari 

seperti ember, tempayan, drum, bak, tandon, pot bunga, kaleng bekas, ban 

bekas, botol bekas dan lain-lain. Tempat penampungan air alamiah juga dapat 

dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk A. aegypti seperti tempurung 

kelapa, potongan bambu, dan lain-lain (Richwanto et. al., 2013). Banyaknya 

populasi nyamuk dapat meningkatkan angka kejadian DBD karena virus 

dengue mempunyai kemampuan untuk mempertahankan keberadaanya di 

alam melalui dua mekanisme, yaitu transmisi horizontal dan transmisi 

vertikal. Transmisi horizontal ditularkan melalui gigitan nyamuk A. aegypti 

antara vertebrata viremia, sedangkan transmisi vertikal (transovarial) 

diturunkan dari nyamuk A. aegypti betina infektif ke generasi berikutnya 

(Seran, 2012) (Gambar 1). 
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Gambar 1. Transmisi virus dengue (sumber: Alen dan Schols, 2012) 

 

Infeksi virus dengue dapat bersifat asimptomatik atau mengakibatkan 

penyakit demam biasa (sindrom virus), demam dengue (DF), atau demam 

berdarah dengue (DBD) termasuk sindrom syok dengue (DSS). Infeksi 

terhadap salah satu serotipe virus dengue memberikan imunitas seumur hidup 

khusus untuk serotipe tersebut, tetapi tidak ada perlindungan silang terhadap 

serotipe lainnya (Salmiyatun, 2005). 

 

Menurut WHO (2011), kriteria diagnosis DBD adalah sebagai berikut: 

1. Kriteria Klinis 

a. Demam tinggi mendadak tanpa sebab yang jelas dan berlangsung terus 

menerus selama 2-7 hari. 

b. Terdapat manifestasi pendarahan (tes torniket positif, ptekiae, purpura, 

ekimosis, epistaksis, pendarahan gusi serta hematemesis dan/atau 

melena) 

c. Pembesaran hati (hepatomegali) 
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d. Syok (ditandai takikardi, perfusi jaringan yang buruk, hipotensi dan 

gelisah) 

2. Kriteria laboratorik 

a. Trombositopenia (<100.000/mm
3
) 

b. Hemokonsentrasi (Ht meningkat>20%) 

 

Jika ditemukan dua kriteria klinik (demam dan manifestasi pendarahan) serta 

trombositopenia dan hemokonsentrasi, maka dapat ditegakkan diagnosis 

klinis DBD. Kejadian pembesaran hati yang mengikuti demam dan 

manifestasi pendarahan merupakan tanda DBD sebelum terjadinya kebocoran 

plasma. 

 

2.2 Aedes aegypti  

2.2.1 Taksonomi Aedes aegypti 

Klasifikasi nyamuk A. aegypti menurut Marttingly (2012) sebagai berikut, 

Kingdom : Animalia 

Filum : Arthropoda 

Kelas : Insecta 

Bangsa : Diptera 

Suku : Culicidae 

Genus : Aedes 

Jenis : Aedes aegypti Linn. 
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2.2.2 Siklus Hidup Aedes aegypti 

Nyamuk A. aegypti mengalami siklus hidup (metamorphose) sempurna 

yaitu dari telur, jentik (larva), kepompong (pupa) dan nyamuk dewasa 

(Gambar 2). Siklus hidup rata-rata nyamuk A. aegypti adalah 10 hari, 

waktu yang cukup untuk pertumbuhan virus di dalam tubuhnya. Nyamuk 

betina bertelur tiga hari setelah mengisap darah, dan 24 jam setelah 

bertelur ia akan mengisap darah kembali dan bertelur. Setiap kali bertelur, 

nyamuk betina dapat mengeluarkan telur sebanyak 100 butir dan telur ini 

akan menetas menjadi larva dalam waktu lebih kurang 2 hari setelah 

terendam air (Djakaria dan Sungkar, 2008). Kehidupan vektor dipengaruhi 

oleh faktor lingkungan abiotik dan biotik. Faktor abiotik yang 

mempengaruhi seperti curah hujan, temperatur dan evaporasi, sedangkan 

faktor biotik seperti predator, kompetitor dan makanan di tempat 

perindukan (Sayono, 2011). 

 

 

Gambar 2. Siklus hidup Aedes aegypti (sumber: Hopp dan Foley, 2001) 
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2.2.2.1 Stadium Telur Aedes aegypti 

Telur nyamuk A. aegypti berbentuk ellips atau oval memanjang, berwarna 

hitam, berukuran 0,5-0,8 mm, dan tidak memiliki alat pelampung (Gambar 

3). Nyamuk A. aegypti meletakkan telur-telurnya satu per satu pada 

permukaan air, biasanya pada tepi air di tempat-tempat penampungan air 

bersih dan sedikit di atas permukaan air. Nyamuk A. aegypti betina dapat 

menghasilkan hingga 100 telur apabila telah menghisap darah manusia. 

Telur pada tempat kering (tanpa air) dapat bertahan sampai 6 bulan. Telur-

telur ini kemudian akan menetas menjadi jentik setelah sekitar 1-2 hari 

terendam air (Herms, 2006).  

 

 
 

Gambar 3. Telur Aedes aegypti dilihat dengan mikroskop dengan perbesaran 8x 

(sumber: Obeneur et. al., 2009). 

 

Pada salah satu ujung telur terdapat poros yang disebut dengan micropyles. 

Micropyles berfungsi sebagai tempat masuknya spermatozoid ke dalam 

telur sehingga dapat terjadi pembuahan. Pada micropyles terdapat struktur-

struktur penting yang menunjang fungsinya tersebut, yaitu micropylar 
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corolla (MPC), micropylar disc (MPD), micropylar pore (MPP), 

micropylar ridge (MPR), central tubercle (TC), peripheral tubercle (PT) 

dan tooth-like tubercle (TT) (Suman et. al., 2011) (Gambar 4 dan Gambar 

5). 

 

 
 

Gambar 4. Struktur Micropyles (MP) dan Outer Chorionic Cell (OCC) 

pada telur Aedes aegypti (Sumber: Suman et. al., 2011). 

 

 
 

Gambar 5. Struktur penunjang Micropyles pada telur Aedes aegypti. 

(sumber: Suman et. al., 2011). 
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Chorion telur nyamuk A. aegypti adalah struktur protein padat, namun 

rentan terhadap pengeringan, unresistant terhadap deterjen atau zat 

pereduksi. Misalnya, ketika telur dipindahkan ke lingkungan yang sangat 

kering kemudian segera setelah oviposisi, telur akan cepat terdehidrasi. 

Pada dasarnya semua protein chorion akan terlarut ketika telur matang 

diletakkan dalam larutan yang mengandung agen pereduksi kuat. Namun, 

dalam lingkungan yang lembab, chorion akan menjadi sangat tahan 

terhadap kekeringan dalam waktu 2 jam setelah oviposisi, proses ini 

disebut chorion hardening (Junsuo dan Jianyong, 2006). 

 

Studi ultrastruktur mengungkapkan bahwa ada dua lapisan dalam chorion 

nyamuk A. aegypti, yaitu endochorion dan exochorion. Endochorion 

adalah lapisan elektron padat homogen dan exochorion terdiri dari lapisan 

pipih dengan tubecle menonjol. Dalam waktu 1-2 jam setelah peletakan 

telur, lapisan endokorion akan berubah dari lunak menjadi keras dan gelap 

serta kadang menjadi impermeable. Telur dari nyamuk A. aegypti pada 

saat pertama kali diletakkan berwarna putih, kemudian berubah menjadi 

gelap sampai hitam dalam waktu 12-24 jam. Perubahan warna pada telur 

terjadi karena adanya lapisan endokorion yang merupakan lapisan 

pelindung telur (Junsuo dan Jianyong, 2006). 

 

Lapisan exochorion memiliki tubercle terdiri dari tubercle central (TC) 

dan tubercle perifer (TP). Tubercle central dikelilingi oleh turbercle 

perifer yang membentuk bidang heksagonal yang dihubungkan oleh 
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exochorionic network (EN) yang berfungsi sebagai air channel sehingga 

oksigen dapat masuk ke dalam sel telur (Suman et. al., 2011) (Gambar 6). 

 

 
 

Gambar  6. Struktur exochrionic telur Aedes aegypti (sumber: Suman et. 

al., 2011). 

 

Daya tetas telur A. aegypti dipengaruhi oleh suhu, pH air, cahaya, 

kelembaban dan daya fertilitas telur itu sendiri.  Telur nyamuk memiliki 

panjang sekitar 0,5-1 mm. Pada waktu dikeluarkan telur berwarna putih, 

lalu berubah menjadi hitam dalam waktu 30 menit.  Telur yang diletakkan 

didalam air akan menetas dalam waktu 1-3 hari pada suhu 30
0
C, namun 

memerlukan waktu 7 hari pada suhu 16
0
C. Telur A. aegypi akan menetas 

sebanyak 80% pada hari pertama dan 95% pada hari kedua bila direndam 

dalam air dan dalam kondisi normal. Selain suhu, pH juga mempengaruhi 

proses penetasan telur A. aegypti, pH optimal yang diperlukan adalah 

berkisar 6-7,8. Telur A. aegypti akan mengalami kerusakan morfologi atau 

abnormalitas jika terdapar tekanan dari luar. Pada beberapa penelitian telah 

digunakan bahan kimia seperti Temefos untuk merusak morfologi yang 
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menyebabkan terganggunya pertumbuhan dari telur A. aegypti menjadi 

larva (Sudarto, 2001 dan Yulidar, 2014). 

 

2.2.2.2 Stadium Larva Aedes aegypti 

Larva A. aegypti mempunyai ciri khas memiliki siphon yang pendek, besar 

dan berwarna hitam. Larva ini tubuhnya langsing, bergerak sangat lincah, 

bersifat fototaksis negatif dan pada waktu istirahat membentuk sudut 

hampir tegak lurus dengan permukaan air. Larva menuju ke permukaan air 

dalam waktu kira-kira setiap ½-1 menit, guna mendapatkan oksigen untuk 

bernapas. Larva A. aegypti dapat berkembang selama 6-8 hari (Herms, 

2006).  

 

Larva A. aegypti mempunyai tubuh memanjang tanpa kaki dengan bulu-

bulu sederhana yang tersusun bilateral simetris. Larva ini dalam 

pertumbuhan dan perkembangannya mengalami 4 kali pergantian kulit 

(ecdysis). Larva instar I , tubuhnya sangat kecil, warna transparan, panjang 

1-2 mm, duri-duri (spinae) pada dada (thorax) belum begitu jelas, dan 

corong pernapasan (siphon) belum menghitam. Larva instar II bertambah 

besar, ukuran 2,5-3,9 mm, duri dada belum jelas, dan corong pernapasan 

sudah berwarna hitam. Larva instar IV telah lengkap struktur anatominya 

dan jelas tubuh dapat dibagi menjadi bagian kepala (chepal), dada 

(thorax), dan perut (abdomen) (Soegijanto, 2006).  
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Gambar 7. Stadium larva Aedes aegypti instar IV (sumber: Cutwa dan 

O'Meara, 2007)  

 

2.2.2.3 Stadium Pupa Aedes aegypti 

Pupa nyamuk A. aegypti mempunyai bentuk tubuh bengkok, dengan 

bagian kepala dada (cephalothorax) lebih besar bila dibandingkan dengan 

bagian perutnya, sehingga tampak seperti tanda baca „koma‟. Tahap pupa 

pada nyamuk A. aegypti umumnya berlangsung selama 2-4 hari. Pada 

bagian punggung (dorsal) dada terdapat alat bernafas seperti terompet. 

Pada ruas perut ke-8 terdapat sepasang alat pengayuh yang berfungsi untuk 

berenang. Gerakan pupa lebih lincah bila dibandingkan dengan larva. 

Stadium pupa tidak membutuhkan makanan dalam perkembangannya. 

Waktu istirahat posisi pupa sejajar dengan bidang permukaan air. Saat 

nyamuk dewasa akan melengkapi perkembangannya dalam cangkang 

pupa, pupa akan naik ke permukaan dan berbaring sejajar dengan 

permukaan air untuk persiapan munculnya nyamuk dewasa (Achmadi, 

2011 dan Soegijanto, 2006).  
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Gambar 8. Stadium pupa Aedes aegypti (sumber: Zettel dan Kaufman 2008). 

 

2.2.2.4 Stadium Dewasa Aedes aegypti 

Nyamuk A. aegypti disebut black-white mosquito, karena tubuhnya 

ditandai dengan pita atau garis-garis putih keperakan di atas dasar hitam. 

Panjang badan nyamuk ini sekitar 3-4 mm dengan bintik hitam dan putih 

pada badan dan kepalanya, dan juga terdapat ring putih pada bagian 

kakinya. Di bagian dorsal dari toraks terdapat bentuk bercak yang khas 

berupa dua garis sejajar di bagian tengah dan dua garis lengkung di 

tepinya. Bentuk abdomen nyamuk betinanya lancip pada ujungnya dan 

memiliki cerci yang lebih panjang dari cerci pada nyamuk-nyamuk 

lainnya. Ukuran tubuh nyamuk betinanya lebih besar dibandingkan 

nyamuk jantan (Gillot, 2005).  

 

Nyamuk dapat hidup dengan baik pada suhu 29°C, serta akan mati bila 

berada pada suhu 6°C selama 24 jam. Rata-rata lama hidup nyamuk betina 

Aedes selama 10 hari (Djunaedi, 2006). Nyamuk A. aegypti memiliki 

kebiasaan menghisap darah lebih banyak pada siang hari dibandingkan 

dengan malam hari yaitu pukul 08.00-12.00 dan pukul 15.00-17.00, selain 
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itu nyamuk A. aegypti lebih sering menggigit di dalam rumah (Sitio, 

2008). 

 

2.2.3 Pengendalian Aedes aegypti  

Pengendalian vektor adalah semua kegiatan atau tindakan yang ditujukan 

untuk menurunkan populasi vektor serendah mungkin sehingga 

keberadaannya tidak lagi berisiko untuk terjadinya penularan penyakit 

tular vektor di suatu wilayah atau menghindari kontak masyarakat dengan 

vektor sehingga penularan penyakit tular vektor dapat dicegah (Kemenkes 

RI, 2012). 

 

Pengendalian dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu (Kemenkes, 

2010): 

a. Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 

PSN dilakukan dengan melakukan kegiatan 3M (mengubur, menguras 

dan menutup) 

b. Pemasangan Ovitrap 

Ovitrap adalah perangkap telur nyamuk yang diletakkan pada 

penampungan air di dalam maupun diluar rumah, dan membuang atau 

mengganti airnya seminggu sekali. 

c. Pengendalian Biologi  

Menggunakan ikan predator larva, dan penaburan parasit dan Bacillus 

thuringiensis. 
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d. Pengendalian Kimia 

Menggunakan bahan kimia, seperti fogging, abate dan insektisida 

rumah tangga. 

e. Repellent/Pengusir Nyamuk 

Repellent digunakan saat jam kepadatan vektor tinggi, atau akan ke 

tempat-tempat umum yang memungkinkan kontak dengan nyamuk. 

 

2.2.4 Ovisida 

Ovisida berasal dari kata latin ovum yang berarti telur dan cide yang 

bermakna “pembunuh”. Ovisida merupakan suatu insektisida yang 

mekanisme kerjanya membunuh atau menghambat perkembangbiakan 

telur (Hoedjojo dan Zulhasril, 2013). Insektisida yang baik menurut WHO 

adalah yang tidak menimbulkan perubahan pada pH dan warna pada media 

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

 

Proses penghambatan terhadap daya tetas telur A. aegypti diduga terjadi 

karena masuknya zat aktif insektisida ke dalam telur melalui proses difusi 

pada bagian permukaan cangkang melalui titik-titik poligonal yang 

terdapat pada seluruh permukaan telur serangga tersebut. Masuknya zat 

aktif insektisida disebabkan karena potensial insektisida dalam air yang 

berada di lingkungan luar telur lebih tinggi (hipertonis) daripada potensial 

air yang terdapat di dalam telur (hipotonis). Masuknya zat aktif insektisida 

ke dalam telur akan mengganggu proses metabolisme dan menyebabkan 

berbagai macam pengaruh terhadap telur (Astuti et. al., 2011). 
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2.3 Tanaman Sirsak   

Sirsak (Annona muricata L) berasal dari Amerika tropis, yaitu sekitar Peru, 

Meksiko dan Argentina, kemudian menyebar ke Philipina dan Indonesia. Di 

Indonesia tidak terhitung seberapa banyak tanaman sirsak, namun setiap 

orang sudah mengetahui tanaman ini. Sesuai dengan namanya, buah sirsak 

berlapis seperti kantong (zak) yang berasa masam (zuur) (Sunarjono, 2004). 

 

Tumbuhan sirsak tumbuh didaerah tropis dan dapat beradaptasi baik pada 

dataran rendah sampai 800 mdpl (Annisa F, 2012). Suhu yang diperlukan 

tanaman ini untuk tumbuh sekitar 15-30
o
C, dengan kondisi tanah cukup 

dalam dan kering serta pH 6,0-6,5 (Rosmayanti, 2014). Tumbuhan sirsak 

merupakan tumbuhan tegak evergreen dengan tinggi mencapai 5-6 meter. 

Daunnya berbentuk elips atau bulat menyempit dengan bagian ujung yang 

meruncing dengan panjang 6-20 cm dan lebar 2-6 cm. Permukaan daun halus 

dan mengkilat dengan warna hijau yang lebih tua di bagian permukaan atas 

dibandingkan dengan permukaan bawah (Adewole dan Caxton-Martins, 

2006) (Gambar 9). 
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Gambar 9. Daun sirsak (Yati, 2016). 

 

Banyak manfaat yang terkandung dalam tanaman sirsak baik daging, buah, 

daun maupun bijinya. Manfaat yang terkandung dalam tanaman sirsak  

terutama untuk pengobatan, antara lain sebagai antibakteri, antivirus, 

antioksidan, antijamur, antiparasit, antihipertensi, antistres, dan dapat 

menyehatkan sistem saraf. Daging buah sirsak mengandung serat dan 

vitamin, kandungan zat gizi terbanyak dalam buah sirsak adalah karbohidrat. 

Daunnya mengandung senyawa tanin, fitosterol, kalsium oksalat, alkaloid 

murisin, dan monotetrahidrofuran asetogenin (Suranto, 2011). 
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2.3.1 Taksonomi Tanaman Sirsak (ITIS, 2011) 

Kingdom : Plantae 

Subkingdom : Viridiplantae 

Infrakingdom : Streptophyta 

Superdivision : Embryophyta 

Division  : Tracheophyta 

Subdivision : Spermatophytina 

Class  : Magnoliopsida 

Superorder : Magnolianae 

Order  : Magnoliales 

Family  : Annonaceae 

Genus  : Annona L. 

Species  : Annona muricata L.  

 

2.3.2 Kandungan Tanaman Sirsak  

Daun sirsak mengandung senyawa acetogenin, minyak esensial, reticuline, 

loreximine, coclaurine, annomurine, higenamine. Buah sirsak mengandung 

banyak karbohidrat, terutama fruktosa. Kandungan gizi lainnya adalah 

vitamin C, vitamin B1 dan vitamin B2 yang cukup banyak. Biji bersifat 

racun dan dapat digunakan sebagai insektisida alami. Daun sirsak 

bermanfaat menghambat sel kanker dengan menginduksi apoptosis, 

antidiare, analgetik, anti disentri, anti asmi, anthelmitic, dilatasi pembuluh 

darah, menstimulus pencernaan, dan mengurangi depresi (Mc.Laughlin, 

2008). 

http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=954898
http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=846494
http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=954900
http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=846504
http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=18063
http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=846543
http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=18065
http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=18092
http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=18095


24 
 

Sirsak mempunyai  banyak sekali manfaat, mulai dari makanan seperti jelly 

buah, minuman, es krim, dan sirup (Fasakin et. al., 2008). Selain itu 

tanaman sirsak juga bisa digunakan sebagai pengobatan karena bersifat 

antibakteri, antivirus dan properti antiparasit (Consolacion et. al., 2012). 

Hasil penapisan fitokimia terhadap daun sirsak menunjukkan adanya 

golongan alkaloid, flavonoid, saponin, kuinon, steroid, minyak atsiri dan 

kumarin  (Tabel 1) (Tambunan et. al., 2012). 

 

Tabel 1. Hasil penapisan fitokimia simplisia daun sirsak (Tambunan et. al., 2012) 

 

Golongan Senyawa Daun Sirsak 

Alkaloid + 

Flavonoid + 

Saponin + 

Tanin - 

Kuinon + 

Steroid/Triterpenoid + 

Minyak atsiri + 

Kumarin + 

(+): ada 

(-): tidak ada 

 

Kandungan dalam daun sirsak (Annona muricata L) yang memiliki efek 

ovisida yaitu flavonoid, alkaloid, saponin, dan minyak atsiri. Flavonoid 

yang bercampur dengan alkaloid, phenolic dan terpenoid memilki aktivitas 

hormon juvenil sehingga memiliki pengaruh pada perkembangan serangga 

(Elimam et. al., 2009). Alkaloid pada serangga bertindak sebagai racun 

perut serta dapat bekerja sebagai penghambat enzim asetilkolinesterase 

sehingga mengganggu sistem kerja saraf pusat, dan dapat mendegradasi 
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membran sel telur untuk masuk ke dalam sel dan merusak sel telur (Cania, 

2013). 

Kandungan saponin dalam daun sirsak dapat menghambat hormon 

pertumbuhan A. aegypti sehingga menyebabkan waktu perkembangan yang 

abnormal dan juga sifat saponin sebagai entomotoxicity dapat menyebabkan 

gangguan pada sistem reproduksi dan kerusakan membran telur (Chaieb, 

2010). Selain itu, pengaruh terhadap kemampuan menetas telur diduga 

terjadi karena kandungan senyawa metabolit sekunder yang bersifat toksik 

berperan sebagai ecdyson blocker atau zat yang dapat menghambat kerja 

hormon ecdyson (hormon yang berfungsi dalam metabolisme serangga), 

sehingga proses perubahan telur menjadi larva akan terganggu (Kardinan 

dan Dhalimi, 2003). 

 

Minyak atsiri merupakan suatu proses dari metabolisme sekunder yang 

dapat mempengaruhi ovoposisi dari betina A. aegypti, reppelent, larvasida, 

dan juga dapat merusak membran telur A. aegypti (Santos et. al., 2012). 

Penghambatan penetasan telur diduga terjadi karena sitronela (senyawa 

yang terkandung dalam minyak atsiri) yang dapat merubah struktur dinding 

sel dari telur yang tersusun oleh lapisan lilin dan lipid. Akibat dari 

perubahan struktur lapisan dinding telur terjadi perubahan permeabilitas 

dinding sel yang mengakibatkan cairan sel keluar tak terkendali. Cairan sel 

keluar terus-menerus menyebabkan telur kekurangan cairan dan telur tidak 

dapat berkembang dengan baik, sehingga terjadi penghambatan penetasan 

telur bahkan dapat menyebabkan telur tidak menetas, karena dalam 
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perkembangannya telur memerlukan cairan sel yang berisi nutrisi (Ulfah et. 

al., 2009). 

2.3.3 Ekstraksi  

Ekstrasi bertujuan untuk menarik dan memisahkan senyawa yang 

mempunyai kelarutan berbeda-beda dalam berbagai pelarut komponen 

kimia yang terdapat dalam bahan alam baik dari tumbuhan, hewan, dan 

biota laut dengan menggunakan pelarut organik tertentu. Proses ekstrasi ini 

didasarkan pada kemampuan pelarut organik untuk menembus dinding sel 

dan masuk ke dalam rongga sel secara osmosis yang mengandung zat aktif 

(Depkes RI, 2000).  

 

Maserasi merupakan salah satu metode ekstraksi. Maserasi merupakan 

proses penyaringan senyawa kimia secara sederhana dengan cara merendam 

simplisia atau tumbuhan pada suhu kamar dengan menggunakan pelarut 

yang sesuai sehingga bahan menjadi lunak dan larut. Penyaringan zat-zat 

berkhasiat dari simplisia. Sampel biasa nya direndam selama 3-5 hari, 

sambil diaduk sesekali untuk mempercepat proses pelarutan komponen 

kimia yang terdapat dalam sampel. Maserasi dilakukan dalam botol yang 

berwarna gelap dan ditempatkan pada tempat yang terlindung dari cahaya. 

Ekstraksi dilakukan berulang kali sehingga sampel terekstraksi secara 

sempurna yang ditandai dengan pelarut pada sampel berwarna bening. 

Sampel yang telah direndam dengan pelarut tersebut disaring dengan 

menggunakan kertas saring untuk mendapatkan maseratnya. Maserat 

dibebaskan dari pelarut dengan menguapkan secara in vacuo dengan Rotary 

Evaporator (Depkes RI, 2000). 
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2.4 Kerangka penelitian  

2.4.1 Kerangka teori 

Menurut Chaieb (2010) tanaman yang mengandung saponin, alkaloid, 

flavonoid, dan minyak atsiri merupakan entomotoxicity yang dapat merusak 

telur A. aegypti sehingga telur menjadi gagal menetas (Bagan 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Gambar 10. Kerangka teori (Chaieb, 2010) dengan modifikasi 
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2.4.2 Kerangka konsep 

 

 

 

 

Gambar 11. Kerangka konsep efektivitas ovicida ekstrak daun sirsak 

terhadap telur Aedes aegypti   

 

2.5 Hipotesis  

Ekstrak daun sirsak (Annona muricata L) efektif sebagai ovisida nyamuk      

A. aegypti. 
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