
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

WHO melaporkan dengue merupakan mosquito-borne disease yang tercepat

pertumbuhannya. Sekitar 1 juta kasus dilaporkan pada World Health Organization

(WHO) setiap tahun, akan tetapi WHO mengestimasi jumlahnya lebih dari 50 juta

setiap tahun, dengan 20 ribu kematian setiap tahunnya (WHO, 2010). Demam

Berdarah Dengue (DBD) atau Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) merupakan

penyakit infeksi yang ditemukan di daerah tropis dan ditularkan lewat hospes

perantara yaitu Aedes species.

Jumlah kasus DBD di Indonesia mencapai 65 ribu dengan kematian mencapai 595

jiwa pada periode tahun 2011 (Ditjen PP dan PL Kemenkes RI, 2012).

Rekapitulasi data kasus hingga 22 Agustus 2011 menunjukkan CFR (Case

Fatality Rate) akibat DBD di beberapa wilayah tidak sesuai target nasional

sebesar 1%. Provinsi Lampung memiliki nilai CFR 3,51% (Kemenkes RI, 2010).

Pada periode tersebut, jumlah penderita DBD di Bandarlampung mencapai 413

jiwa dengan kematian sebanyak 7 jiwa, sedangkan tahun 2012, terjadi

peningkatan menjadi 1111 jiwa dengan kematian sebanyak 11 jiwa (Kemenkes

RI, 2012).
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Metode pengendalian vektor telah banyak diketahui dan digunakan oleh program

pengendalian dengue di tingkat pusat dan daerah. Metode pengendalian vektor

dengue terdiri dari pengendalian lingkungan, pengendalian kimiawi, pengendalian

mekanik, pengendalian biologis, pengendalian fisik, pengendalian genetika, dan

pengendalian legislatif (Sukowati, 2010).

Pengendalian kimiawi (sintetik) masih populer bagi program pengendalian vektor

DBD. Penggunaan insektisida sintetik bagaikan pisau bermata dua, artinya bisa

menguntungkan sekaligus merugikan. Insektisida sintetik jika digunakan secara

tepat sasaran, tepat dosis, tepat waktu, dan tepat cakupan akan mampu

mengendalikan vektor dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan

organisme yang bukan sasaran. Penggunaan insektisida sintetik dalam jangka

waktu tertentu tidak aman bagi populasi pengguna dan akan menimbulkan

resistensi vektor (Sukowati, 2010; Zaim & Guillet, 2002).

Data penelitian yang dilakukan pada tahun 2006 di Jakarta dan Denpasar serta

tahun 2009 yang dilakukan oleh Shinta dkk., menunjukkan resistensi vektor

terhadap insektisida sintetik yang digunakan oleh program pengendalian vektor

dengue (Sukowati, 2010). Residu insektisida sintetik pada ekosistem dapat

mengurangi sensitivitas larva nyamuk terhadap larvasida. Berkaitan dengan

biodegradabilitasnya, ekstrak insektisida dari tanaman dianggap lebih ramah

lingkungan dibandingkan dengan insektisida sintetik (Ghosh dkk., 2012).

Berbagai jenis tumbuhan diketahui mengandung senyawa flavonoid, fenilpropan,

terpenoid, alkaloid, asetogenin, saponin, dan tanin yang bersifat larvasida atau

insektisida (Dalimartha, 2008). Buah mahkota dewa (Phaleria macrocarpa
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(Scheff.) Boerl) merupakan tanaman yang diduga dapat digunakan sebagai

insektisida nabati. Buah mahkota dewa memiliki kandungan saponin, flavonoid,

dan alkaloid (Sumastuti, 2002; Winarto, 2003).

Saponin yang terdapat pada tumbuhan berfungsi sebagai pertahanan diri dari

serangan serangga dengan menurunkan aktivitas enzim pencernaan dan

penyerapan makanan. Flavonoid merupakan senyawa pertahanan tumbuhan yang

bersifat menghambat makan serangga dan toksis (Dinata, 2009). Alkaloid

mengganggu sistem kerja saraf larva dengan menghambat kerja enzim

asetilkolinesterase dan memengaruhi perkembangan serangga (Cania, 2012).

Berdasarkan penelitian Setia (2010) mengenai efek larvasida air perasan

belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi) terhadap larva instar III nyamuk Aedes

aegypti, saponin dan flavonoid yang terkandung dalam buah Averrhoa bilimbi

memiliki efek sebagai larvasida. Adityani (2011) menyatakan ekstrak batang

kecombrang yang mengandung flavonoid dan saponin efektif sebagai larvasida

dengan konsentrasi 0,75% dan 1%.

Oleh karena itu, pada penelitian ini dipilih buah mahkota dewa yang memiliki

kandungan flavonoid, saponin, dan alkaloid untuk mengetahui efektivitas ekstrak

buah mahkota dewa sebagai larvasida terhadap larva Aedes aegypti instar III.

1.2 Perumusan Masalah

Dengue merupakan mosquito-borne disease yang tercepat pertumbuhannya

(WHO, 2010). Pengendalian kimiawi masih menjadi metode pengendalian vektor
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dengue yang paling populer. Data mengenai resistensi vektor terhadap insektisida

telah banyak dilaporkan, resistensi dapat terjadi karena residu insektisida di

lingkungan menyebabkan berkurangnya sensitivitas larva terhadap insektisida

(Sukowati, 2010; Ghosh dkk., 2012). Salah satu daya kerja dari insektisida nabati

adalah memengaruhi hormon pengatur pertumbuhan serangga (Insect Growth

Regulation). Buah mahkota dewa dapat menjadi alternatif insektisida karena

mengandung senyawa flavonoid, saponin, dan alkaloid (Sumastuti, 2002;

Winarto, 2003). Pada penelitian yang telah dilakukan, saponin dan alkaloid

memiliki cara kerja sebagai racun perut dan menghambat kerja enzim

asetilkolinesterase pada larva sedangkan flavonoid berperan sebagai racun

pernapasan sehingga menyebabkan kematian larva (Cania, 2012).

Berdasarkan deskripsi tersebut, dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu:

Bagaimana efektivitas buah mahkota dewa (Phaleria macrocarpa (Scheff.) Boerl)

sebagai larvasida terhadap larva Aedes aegypti instar III?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui efektivitas ekstrak buah mahkota dewa (Phaleria macrocarpa

(Scheff.) Boerl) sebagai larvasida Aedes aegypti.

1.3.2 Tujuan Khusus

a. Mengetahui konsentrasi ekstrak buah mahkota dewa (Phaleria macrocarpa

(Scheff.) Boerl) yang paling efektif sebagai larvasida terhadap larva Aedes aegypti

instar III.
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b. Mengetahui LC50 dari ekstrak buah mahkota dewa (Phaleria macrocarpa

(Scheff.) Boerl) sebagai larvasida terhadap larva Aedes aegypti instar III.

c. Mengetahui LT50 dari ekstrak buah mahkota dewa (Phaleria macrocarpa

(Scheff.) Boerl) sebagai larvasida terhadap larva Aedes aegypti instar III.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu parasitologi

khususnya entomologi dalam lingkup 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. Bagi Institusi Pendidikan

Penelitian ini dapat menambah informasi ilmiah dan digunakan sebagai referensi

atau acuan bagi penelitian serupa.
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1.5 Kerangka Penelitian

1.5.1 Kerangka Teori

Bagan 1. Kerangka Teori (Cania, 2012) dengan modifikasi
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1.5.2 Kerangka Konsep

Bagan 2. Hubungan Antar Variabel (Adityani, 2011) dengan modifikasi
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1.6 Hipotesis

Hipotesis  penelitian ini adalah ekstrak buah mahkota dewa (Phaleria macrocarpa

(Scheff.) Boerl) efektif sebagai larvasida terhadap larva Aedes aegypti instar III.


