
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ekstrak Buah Mahkota Dewa

Mahkota dewa merupakan tanaman tradisional yang berasal dari Papua, namun

saat ini banyak terdapat di Solo dan Yogyakarta. Sejak dahulu kerabat Keraton

Solo dan Yogyakarta memeliharanya sebagai tanaman pusaka dewa karena

kemampuannya menyembuhkan berbagai penyakit. Saat ini, pengobatan dengan

memanfaatkan mahkota dewa semakin dirasakan khasiatnya oleh masyarakat

umum dengan petunjuk beberapa ahli pengobatan herbal (Winarto, 2003). Berikut

ini klasifikasi mahkota dewa menurut Boerlage (2009).

Kingdom : Plantae

Subkingdom : Tracheophyta

Super  Divisi : Spermatophyta

Divisi : Magnoliophyta

Kelas : Equisetopsida

Sub kelas : Magnoliidae

Ordo : Malvales

Famili : Thymelaeaceae

Genus : Phaleria

Spesies : Phaleria macrocarpa (Scheff.) Boerl.
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Menurut Harmanto (2004), mahkota dewa merupakan tumbuhan yang

berkembang dan tumbuh sepanjang tahun. Dalam pertumbuhannya, mahkota

dewa dapat mencapai ketinggian 1-2,5 m. Jika dirawat dengan baik, tanaman ini

dapat mencapai ketinggian 6 m. Secara morfologi, tanaman ini memiliki akar,

batang, daun, bunga, buah, dan biji.

Buah mahkota dewa merupakan ciri khas pohon mahkota dewa. Bentuknya bulat,

seperti bola. Ukurannya bervariasi, dari sebesar bola pimpong sampai apel merah.

Saat masih muda, kulitnya berwana hijau, saat sudah tua warnanya berubah

menjadi merah marun (Gambar 1). Ketebalan kulit sekitar 0,5-1 mm. Daging buah

berwarna putih. Ketebalan daging bervariasi, tergantung pada ukuran buah

(Harmanto, 2004).

Gambar 1. Buah Mahkota Dewa (Sumber: Fitri, 2013)
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2.1.1 Kandungan Kimia Buah Mahkota Dewa

Menurut Harmanto (2003), buah mahkota dewa mengandung alkaloid, saponin,

flavonoid, polifenol, dan minyak atsiri. Hal ini didukung oleh penelitian yang

dilakukan oleh Lisdawati (2002) yang mengatakan bahwa buah mahkota dewa

mengandung senyawa aktif seperti alkaloid, saponin, flavonoid, polifenol, fenol,

lignan, sterol, tannin, dan minyak atsiri. Elimam dkk. (2009) melaporkan bahwa

senyawa seperti phenolic, terpenoid, flavonoid, dan alkaloid memiliki aktivitas

hormon juvenil sehingga memiliki pengaruh pada perkembangan serangga.

Serangga akan terganggu pada proses pergantian kulit, ataupun proses perubahan

dari telur menjadi larva, atau dari larva menjadi pupa, atau dari pupa menjadi

dewasa. Biasanya kegagalan dalam proses ini seringkali mengakibatkan kematian

pada serangga (Aradilla, 2009).

Saponin dikenal sebagai insektisida dan larvasida. Saponin dapat menurunkan

tegangan permukaan selaput mukosa traktus digestivus larva sehingga dinding

traktus menjadi korosif (Aminah dkk. 2001). Golongan ini terdapat pada berbagai

jenis tumbuhan sebagai pertahanan diri dari serangan serangga karena saponin

yang terdapat pada makanan yang biasa dikonsumsi serangga dapat menurunkan

aktivitas enzim pencernaan dan penyerapan makanan. Menurut Davidson (2004)

pada konsentrasi tinggi saponin bersifat toksik.

Flavonoid merupakan senyawa fenolik alam yang potensial sebagai antioksidan

dan mempunyai bioaktivitas sebagai obat. Flavonoid sering terdapat di sel

epidermis. Sebagian besar flavonoid terhimpun di vakuola sel tumbuhan walaupun

tempat sintesisnya ada di luar vakuola (Yunilda, 2011). Beberapa fungsi flavonoid
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bagi tumbuhan adalah pengaturan tumbuh, fotosintesis, antimikroba, antivirus,

dan pertahanan tumbuhan terhadap serangga.

Alkaloid pada serangga bertindak sebagai racun perut. Alkaloid dapat

mendegradasi membran sel untuk masuk ke dalam dan merusak sel. Selain itu,

alkaloid juga bekerja dengan mengganggu sistem kerja saraf larva dan

menghambat kerja enzim asetilkolinesterase (Cania, 2012).

2.1.2 Ekstrak

Ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cair yang diperoleh dengan

mengekstraksi senyawa aktif dari simplisia nabati ataupun hewani menggunakan

pelarut yang sesuai, kemudian pelarut diuapkan dan massa yang yang tersisa

diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan (Depkes

RI, 2000).

Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut sehingga

terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair. Pembuatan ekstrak

memiliki beberapa tahapan (Depkes RI, 2000).

a. Pembuatan serbuk simplisia

Simplisia dibentuk menjadi serbuk agar proses pembasahan dapat merata dan

difusi zat aktif meningkat.

b. Cairan pelarut

Pelarut digunakan untuk memisahkan zat aktif. Farmakope menyatakan etanol

merupakan pelarut yang baik digunakan secara universal. Pelarut dipilih secara
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selektif tergantung pada zat aktif yang diharapkan. Ethanol dapat melarutkan  zat

dari tanaman tanpa merusak bagian dari tanaman tersebut.

c. Pemisahan dan pemurnian

Tahapan memisahkan zat aktif yang diharapkan sehingga mendapatkan ekstrak

murni.

d. Pengeringan ekstrak

Pengeringan ekstrak bertujuan untuk menghilangkan pelarut dari bahan sehingga

menghasilkan massa kering rapuh.

e. Rendemen

Rendemen adalah perbandingan antara ekstrak yang diperoleh dengan simplisia

awal.

Metode ekstraksi secara maserasi merupakan metode pemisahan zat aktif secara

pengadukan dan penyaringan. Metode maserasi digunakan untuk membuat ekstrak

tumbuhan. Cairan pelarut masuk kedalam sel menciptakan perbedaan konsentrasi

antara larutan di dalam dan di luar sel. Larutan konsentrasi rendah berada di

dalam sel sedangkan larutan konsentrasi tinggi terdesak keluar sel (Depkes RI,

2000).

2.2 Aedes aegypti

Salah satu spesies nyamuk yang sering ditemukan di wilayah tropis dan subtropis

di dunia, termasuk Indonesia adalah Aedes aegypti. Center for Disease Control

and Prevention (CDC) (2012) menyatakan Aedes aegypti merupakan vektor

primer penyakit virus, yaitu demam dengue, cikungunya, dan yellow fever.
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Nyamuk Aedes aegypti yang terinfeksi virus dengue akan menggigit manusia dan

menyebar ke aliran darah serta menyebabkan viremia. Viremia menyebabkan

reaksi imun komplek yang dapat memengaruhi kesehatan tubuh manusia berupa

demam tinggi dan peningkatan permeabilitas kapiler darah. Peningkatan

permeabilitas kapiler menyebabkan kebocoran cairan plasma pada pembuluh

darah di seluruh tubuh sehingga menyebabkan syok hipovolemik (dengue shock

syndrome) yang dapat menyebabkan kematian (Suhendro dkk., 2006).

Virus yang menjadi penyebab penyakit ini termasuk ke dalam Arbovirus grup B,

terdiri dari 4 tipe yaitu virus dengue tipe 1, 2, 3, dan 4. Virus dengue yang

termasuk dalam genus Flavivirus ini berdiameter 40 nm dan dapat berkembang

biak pada berbagai macam kultur jaringan. Klasifikasi nyamuk Aedes aegypti

menurut Universal Taxonomic Services (2012) sebagai berikut.

Kingdom : Animalia

Filum : Arthropoda

Kelas : Insecta

Ordo : Diptera

Famili : Culicidae

Genus : Aedes

Jenis : Aedes aegypti Linn.

2.2.1 Morfologi Larva Aedes aegypti

Larva Aedes aegypti memiliki 4 tingkatan perkembangan (instar) sesuai dengan

pertumbuhannya. Larva instar I-IV dapat dibedakan secara sederhana melalui
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ukuran komponen tubuhnya yang terdiri dari kepala, leher, thorax, dan abdomen

(Gambar 2) (Bar & Andrew, 2013).

Gambar 2. Representasi panjang kepala, leher, thorax, dan abdomen larva Aedes
aegypti (Sumber: Bar & Andrew, 2013)

Kepala larva Aedes aegypti terdiri dari antena, mata, dan mulut (Gambar 3).

Antena tampak sebagai struktur yang lebar pada bagian dasar dan sempit pada

bagian ujungnya. Larva Aedes aegypti memiliki sepasang mata dengan posisi

yang terus berubah secara anterolateral selama proses perkembangan. Bagian

mulut terdiri dari labium, palatum, dan mouth brush yang berfungsi menangkap

partikel makanan (Bar & Andrew, 2013).



16

Gambar 3. Bagian dorsal kepala dan leher larva Aedes aegypti dengan perbesaran
108x. Pal-palatum, Mo Br- Mouth brush, Ant- Antenna, Ey- Eye, Nk- Neck, I-
Instar 1, II- Instar 2, III- Instar 3, IV- Instar 4 (Sumber: Bar & Andrew, 2013)

Thorax larva Aedes aegypti berbentuk globular dengan lebar lebih dari panjang

anteroposteriornya dan terbagi menjadi 3 segmen yaitu prothorax, mesothorax,

dan metathorax (Gambar 4). Rambut thorax muncul dari bagian lateral segmen.

Gambar 4. Bagian thorax larva Aedes aegypti dengan perbesaran 108x. Pro-
prothorax, Meso- mesothorax, Meta- metathorax, I- Instar 1, II- Instar 2, III- Instar
3, IV- Instar 4 (Sumber: Bar & Andrew, 2013)

Abdomen larva Aedes aegypti bersegmen 8 dengan bentuk silindris panjang yang

pipih dan tampak lebih transparan setelah ecdysis (Gambar 5A). Di setiap segmen
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muncul rambut lateral dengan jumlah yang bervariasi. Pada segmen ke-8 terdapat

respiratory siphon dan segmen anus. Larva yang baru menetas memiliki siphon

lembut yang akan berubah menjadi keras dan gelap seiring perkembangannya

(Gambar 5B). Di dalam tabung siphon tampak batang trakea dan otot. Rasio

panjang dan lebarnya adalah 2:1. Segmen anus memiliki ventral brush dengan 5

pasang setae yang bervariasi ukurannya dan 4 papila anus yang berukuran sama

(Gambar 5C). Papila anus transparan dan berbentuk perahu (Bar & Andrew,

2013).

(A)
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(B)

(C)

Gambar 5. (A) Bagian abdomen larva Aedes aegypti dengan perbesaran 108x;
(B) Respiratory Shipon larva Aedes aegypti dengan perbesaran 108x; (C) Anal
papilla larva Aedes aegypti dengan perbesaran 108x. I- Instar 1, II- Instar 2, III-
Instar 3, IV- Instar 4 (Sumber: Bar & Andrew, 2013)

2.2.2 Morfologi Pupa Aedes aegypti

Pupa berbentuk koma, gerakan lambat, dan berada di permukaan air. Pada pupa

terdapat kantong udara yang terletak diantara bakal sayap nyamuk dewasa dan

sepasang sayap pengayuh yang saling menutupi sehingga memungkinkan pupa

untuk menyelam cepat dan mengadakan serangkaian jungkiran sebagai reaksi

terhadap rangsang (Gambar 6). Bentuk nyamuk dewasa timbul setelah sobeknya
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selongsong pupa oleh gelembung udara karena gerakan aktif pupa. Pupa bernafas

pada permukaan air melalui sepasang struktur seperti terompet yang kecil pada

thorax (Aradilla, 2009).

Gambar 6. Pupa Aedes aegypti (Sumber: Supartha, 2008)

2.2.3 Morfologi Nyamuk Aedes aegypti

Nyamuk Aedes aegypti dewasa berukuran lebih kecil daripada ukuran nyamuk

rumah (Culex quinquefasciatus) (Djakaria, 2006). Nyamuk Aedes aegypti dikenal

dengan sebutan black white mosquito atau tiger mosquito karena tubuhnya

memiliki ciri yang khas, yaitu adanya garis-garis dan bercak-bercak putih

keperakan di atas dasar warna hitam (Gambar 7). Ciri khas utamanya adalah dua

garis lengkung yang berwarna putih keperakan di kedua sisi lateral dan dua buah

garis lengkung sejajar di garis median dari punggungnya yang berwarna dasar

hitam (lyre shaped marking) (Soegijanto, 2006).
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Pada nyamuk betina, proboscis digunakan sebagai alat untuk menghisap bahan-

bahan cair seperti cairan tumbuhan dan buah. Antena pada nyamuk jantan

berambut lebat (plumose) dan pada nyamuk betina jarang (pilose). Sayap nyamuk

panjang dan langsing, mempunyai vena yang permukaannya ditumbuhi sisik-sisik

sayap (wing scales) yang letaknya mengikuti vena. Nyamuk mempunyai 3 pasang

kaki yang melekat pada thorax dan tiap kaki terdiri atas 1 ruas femur, 1 ruas tibia,

dan 5 ruas tarsus (Hoedojo, 2008).

Gambar 7. Nyamuk Aedes aegypti (© Landcare Research, 2013)
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2.2.4 Siklus Hidup Aedes aegypti

Gambar 8. Siklus Hidup Nyamuk Aedes aegypti (Sumber: CDC, 2012)

Nyamuk Aedes aegypti mengalami metamorfosis sempurna dalam satu siklus

hidupnya, artinya sebelum menjadi stadium dewasa nyamuk Aedes aegypti ini

mengalami beberapa stadium pertumbuhan, yakni stadium telur (menetas 1-2 hari

setelah perendaman air) kemudian berubah menjadi stadium larva. Terdapat

beberapa tahapan dalam perkembangan larva yang disebut instar. Perkembangan

larva dari instar 1-4 memerlukan waktu sekitar 5 hari. Selanjutnya, larva akan

berubah menjadi pupa selama ± 2 hari sebelum akhirnya menjadi nyamuk dewasa

(Gambar 8) (Depkes RI, 2007).

Nyamuk betina meletakkan telur-telurnya di batas atas permukaan air dalam

keadaan menempel pada dinding tempat perindukkannya. Seekor nyamuk betina

dapat meletakkan rata-rata sebanyak 100 butir telur setiap kali bertelur. Telur-telur
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Aedes aegypti diletakkan satu persatu terpisah, biasanya pada lubang pohon dan

benda-benda yang dapat menampung air (Ridad, 1999).

Setelah 2-3 hari, telur menetas menjadi larva (jentik) yang selalu hidup di dalam

air. Selama proses pertumbuhannya larva nyamuk mengadakan pengelupasan kulit

(moulting) sebanyak 4 kali (Ridad, 1999). Perkembangan dari instar I ke instar II

berlangsung dalam 2 – 3 hari, kemudian dari instar II ke instar III dalam waktu 2

hari, dan perubahan dari instar III ke instar IV dalam waktu 2 – 3 hari (Aradilla,

2009). Larva mengambil makanan dari tumbuhan atau mikroba di tempat

perindukannya (CDC, 2012).

Larva instar IV kemudian tumbuh menjadi pupa kurang lebih selama 3 hari. Pupa

merupakan stadium yang tidak makan tetapi masih memerlukan oksigen yang

diambilnya melalui corong pernapasan (breathing trumpet). Diperlukan waktu 1-2

hari agar pupa menjadi dewasa. Pertumbuhan dari telur menjadi dewasa

memerlukan waktu sekitar 14 hari (Ridad, 1999).

2.2.5 Bionomik Aedes aegypti

Bionomik vektor merupakan karakteristik nyamuk yang berhubungan dengan

tempat perkembangbiakan, waktu-waktu menggigit, tempat hinggap untuk

beristirahat, dan jarak terbang. Tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti

adalah penampungan air bersih yang tidak bersentuhan langsung dengan tanah

(Ditjen PP dan PL, 2002).
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Aktivitas menggigit pada nyamuk berlainan. Nyamuk Aedes aegypti mempunyai

kebiasaan menggigit pada pagi hari yaitu pukul 09.00 s.d. 13.00 dan sore hari

pukul 15.00 s.d. 17.00. Setelah menghisap darah, nyamuk mencari tempat untuk

beristirahat. Tempat tersebut digunakan nyamuk selama menunggu proses

perkembangan telur maupun untuk istirahat sementara, yaitu pada waktu nyamuk

masih aktif mencari darah. Tempat istirahat nyamuk ada yang di dalam rumah

(endofilik) yaitu pada dinding rumah dan ada juga yang di luar rumah, seperti

pada tanaman atau kandang binatang (Hoedojo, 2008).

2.3 Pengendalian Vektor

Pengendalian vektor adalah semua usaha yang dilakukan untuk menurunkan atau

menekan  populasi vektor pada tingkat yang tidak membahayakan  kesehatan

masyarakat (Simanjuntak, 2008). Menurut buku Parasitologi Kedokteran FKUI

(Hoedojo dan Zulhasril, 2008), secara garis besar pengendalian vektor nyamuk

dibagi menjadi pengendalian alami dan buatan. Pengendalian buatan terdiri dari

(1) pengendalian kimiawi, (2) pengendalian lingkungan, (3) pengendalian

mekanik, (4) pengendalian fisik, (5) pengendalian biologik, (6) pengendalian

genetika, dan (7) pengendalian legislatif.

2.3.1 Pengendalian Alami

Berbagai faktor ekologi berperan dalam pengendalian vektor secara alami.

a. Adanya gunung, laut, danau, dan sungai merupakan rintangan bagi penyebaran

serangga.
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b. Ketidakmampuan beberapa spesies serangga untuk mempertahankan hidup di

ketinggian tertentu dari permukaan laut.

c. Perubahan musim, iklim yang panas, udara kering, curah hujan, dan angin besar

dapat menimbulkan gangguan pada beberapa spesies serangga.

d. Adanya burung, katak, cicak, dan binatang lain yang menjadi pemangsa

serangga.

e. Penyakit serangga

2.3.2 Pengendalian Buatan

2.3.2.1 Pengendalian Kimiawi

Cara kimiawi dilakukan dengan senyawa atau bahan kimia untuk membunuh telur

nyamuk (ovisida), jentiknya (larvasida), dan mengusir atau menghalau nyamuk

(repellent) supaya nyamuk tidak menggigit.  Ada berbagai senyawa kimia yang

dapat digunakan.

a. Senyawa Kimia Nabati

Insektisida nabati adalah pestisida berbahan aktif tumbuh-tumbuhan yang bersifat

racun bagi organisme pengganggu serta mempunyai kelompok metabolit sekunder

yang mengandung berbagai senyawa bioaktif (alkaloid, terpenoid, flavonoid,

saponin, dan fenolik). Insektisida nabati memiliki keunggulan yaitu hanya

meninggalkan sedikit residu pada komponen lingkungan sehingga lebih aman

daripada insektisida sintetis/kimia, dan cepat terurai di alam sehingga tidak

menimbulkan resistensi pada sasaran (Naria, 2005).

b. Senyawa kimia non-nabati

Senyawa kimia non-nabati berupa derivat-derivat minyak bumi seperti minyak

tanah dan pelumas yang mempunyai daya insektisida. Caranya minyak dituang di
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atas permukaan air dan terbentuk suatu lapisan tipis yang menghambat pernapasan

larva nyamuk (Wahyuni, 2005).

c. Senyawa kimia sintetis

Senyawa kimia sintetis bersumber dari bahan dasar minyak bumi yang diubah

strukturnya untuk memperoleh sifat-sifat tertentu, diantaranya golongan organo

chlorine, golongan organo phospate, dan golongan carbonate.

Pengendalian ini dilakukan dengan menggunakan insektisida. Insektisida adalah

bahan yang mengandung persenyawaan kimia yang digunakan untuk membunuh

serangga. Insektisida yang baik mempunyai daya bunuh yang besar dan cepat

serta tidak berbahaya bagi binatang vertebra termasuk manusia dan ternak, murah

harganya dan mudah di dapat dalam jumlah besar, mempunyai susunan kimia

yang stabil dan tidak mudah terbakar, mudah dipergunakan dan dapat dicampur

dengan berbagai macam bahan pelarut, tidak berwarna dan tidak berbau (Hoedojo,

2008).

Menurut Ridad (1999), ada beberapa istilah yang berhubungan dengan insektisida.

1. Ovisida, yaitu insektisida untuk membunuh stadium telur

2. Larvasida, yaitu insektisida untuk membunuh stadium larva/nimfa

3. Adultisida, yaitu insektisida untuk membunuh stadium dewasa

4. Akarisida, yaitu insektisida untuk membunuh tungau

5. Pedikulisida, yaitu insektisida untuk membunuh tuma

Khasiat insektisida untuk membunuh serangga sangat bergantung pada bentuk,

cara masuk ke dalam badan serangga, macam bahan kimia, konsentrasi, dan

jumlah (dosis) insektisida. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam upaya
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membunuh serangga dengan insektisida ialah mengetahui spesies serangga yang

akan dikendalikan, ukurannya, susunan badannya, dan stadiumnya (Hoedojo,

2008).

Penggunaan insektisida dilakukan hanya bila diperlukan dengan

mempertimbangkan efek sampingnya. Bagi ekosistem pemukiman, ada beberapa

hal yang harus dipertimbangkan.

(1) Kemungkinan keracunan langsung pada para pemukim maupun makhluk

bukan sasaran lainnya,

(2) kemungkinan pencemaran berbagai medium berkaitan dengan kepentingan

aktivitas makhluk hidup lainnya, dan

(3) kemungkinan timbul resistensi pada populasi hama serangga sasaran

setelah beberapa generasi (Marisa, 2007).

2.3.2.2 Pengendalian Lingkungan

Pengendalian dilakukan dengan cara mengelola lingkungan, yaitu dengan

memodifikasi atau memanipulasi lingkungan.

a. Modifikasi Lingkungan

Cara ini paling aman dilakukan karena tidak mencemari lingkungan, tetapi harus

dilakukan secara terus-menerus.

Contoh: pengaliran air yang menggenang sehingga menjadi kering

b. Manipulasi Lingkungan

Cara ini berkaitan dengan pembersihan atau pemeliharaan sarana fisik yang telah

ada supaya tidak terbentuk tempat perindukan atau tempat istirahat serangga.
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2.3.2.3 Pengendalian Mekanik

Pengendalian ini dilakukan dengan menggunakan alat yang langsung dapat

membunuh, menangkap, menyisir, atau menghalau serangga. Menggunakan baju

pelindung dan memasang kawat kassa di jendela merupakan salah satu cara untuk

menghindarkan hubungan antara manusia dengan vektor.

2.3.2.4 Pengendalian Fisik

Pengendalian ini dilakukan dengan menggunakan pemanas, pembeku, serta

penggunaan alat listrik lain untuk penyinaran cahaya dan pengadaan angin yang

dapat membunuh atau mengganggu kehidupan serangga.

2.3.2.5 Pengendalian Biologik

Pengendalian ini dilakukan dengan menggunakan makhluk lain yang merupakan

musuh alami nyamuk. Beberapa parasit dari golongan nematoda, bakteri,

protozoa, jamur, virus, dan artropoda dapat digunakan sebagai pengendali larva

nyamuk.

Contoh: beberapa jenis ikan, seperti ikan mujair

2.3.2.6 Pengendalian Genetika

Pengendalian ini dapat dilakukan dengan cytoplasmic incompatibility

(mengawinkan antarstrain nyamuk sehingga sitoplasma telur tidak dapat ditembus

oleh sperma dan tidak terjadi pembuahan) atau hybrid sterility (mengawinkan

serangga antarspesies terdekat sehingga didapatkan keturunan jantan yang steril).
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2.3.2.7 Pengendalian Legislatif

Pengendalian ini dilakukan dengan pembuatan peraturan yang disertai sangsi

terhadap pelanggar. Sebagai contoh, dilakukan karantina di pelabuhan laut dan

pelabuhan udara untuk mencegah tersebarnya serangga berbahaya dari suatu

daerah ke daerah lain, dari luar negeri ke Indonesia, dan sebaliknya. Keteledoran

dalam melaksanakan peraturan-peraturan karantina yang menyebabkan

perkembangbiakan vektor nyamuk dapat dihukum menurut undang-undang.


