
 

 

 

 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Aedes aegypti 

 

 

 

1. Klasifikasi 

 

Urutan klasifikasi dari nyamuk Aedes aegypti menurut Djakaria (2006) 

adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Animalia 

Phylum : Arthropoda 

Subphylum : Uniramia 

Kelas  : Insekta 

Ordo  : Diptera 

Subordo : Nematosera 

Familia : Culicidae 

Sub family : Culicinae 

Tribus  : Culicini  

Genus  : Aedes 

Subgenus : Stegomiya 

Spesies : Aedes aegypti 
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2. Morfologi 

 

Nyamuk Aedes aegypti dewasa berukuran lebih kecil jika dibandingkan 

dengan nyamuk rumah (Culex quinquefasciatus), mempunyai warna dasar 

yang hitam dengan bintik-bintik putih pada bagian badannya terutama pada 

kakinya.  Morfologi yang khas adalah gambaran lira (lyre-form) yang putih 

pada punggungnya.  Aedes aegypti mengalami metamorfosis sempurna: telur- 

larva – pupa – dewasa (Hoedojo, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Morfologi Aedes aegypti (Sumber : Anonim, 2012) 

 

a. Telur 

Setiap bertelur, nyamuk dewasa betina dapat mengeluarkan telur sebanyak 

100 butir.  Telur yang baru diletakkan berwarna putih, tetapi sesudah 1-2 

jam berubah menjadi hitam.  Telur diletakkan satu persatu terpisah di 

permukaan air dan dapat ditemukan pada lubang pohon dan containers 

(Hoedojo, 2006). 
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Pada umumnya, nyamuk Aedes akan meletakkan telurnya pada suhu 

sekitar 20
0 

C sampai 30
0
 C.  Pada suhu 30

0 
C telur akan menetas setelah 1 

sampai 3 hari dan pada suhu 16
0 

C akan menetas dalam waktu 7 hari.  

Telur nyamuk Aedes aegypti sangat tahan terhadap kekeringan sehingga 

telur tersebut dapat bertahan selama beberapa hari sampai bulan 

(Sudarmaja dan Mardihusodo, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4. Telur Aedes aegypti (sumber : Anonim, 2012) 

 

 

 

b. Larva 

Larva mengalami  empat tahap perkembangan, yaitu instar I, instar II, 

instar III dan instar IV.  Waktu yang dibutuhkan sejak telur menetas 

hingga dewasa adalah 7 hari dalam kondisi optimal sedangkan pada suhu 

rendah dibutuhkan waktu beberapa minggu (Cahyati dan Suharyono, 

2006). 

 

Berdasarkan Ditjen PP & PL (2005), 4 substadium (instar) larva sesuai 

dengan pertumbuhan larva yaitu: 
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1. Larva instar I; berukuran 1-2 mm, duri-duri (spinae) pada dada belum 

jelas dan corong pernapasan pada siphon belum jelas. 

2. Larva instar II; berukuran 2,5-3,5 mm, duri-duri dada belum jelas, 

corong kepala mulai menghitam.  

3. Larva instar III; berukuran 4-5 mm, duri-duri dada mulai jelas dan 

corong pernapasan berwarna coklat kehitaman. 

4. Larva instar IV; berukuran 5-6 mm dengan warna kepala gelap. 

 

Larva tidak menyukai genangan air yang bersentuhan langsung dengan 

tanah.   Di tempat perindukan alamiah seperti kelopak daun tanaman, 

tempurung kelapa, dan lubang pohon seringkali ditemukan larva 

Ae.albopictus yang hidup bersama larva Ae.aegypti (Hoedojo, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Larva Aedes aegypti (sumber : anonim 2012) 

 

 

 

c. Pupa 

 

Pupa berbentuk seperti koma dengan kepala yang berukuran besar.  Pupa 

bernafas pada permukaan air menggunakan sepasang struktur seperti 
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terompet yang panjang dan kecil yang terletak di kepala pupa.  Pupa 

berbentuk agak pendek, tidak makan tetapi aktif bergerak dalam air 

terutama bila terganggu.  Pupa akan bergerak naik turun dari bagian dasar 

ke permukaan air.  Dalam waktu 2 atau 3 hari perkembangan pupa sudah 

sempurna, maka kulit pupa pecah dan nyamuk dewasa akan segera keluar 

dan terbang (Sembel, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 6. Pupa Aedes aegypti (sumber : Anonim, 2012 

 

 

 

d. Nyamuk dewasa 

 

Morfologi yang khas dari nyamuk Aedes aegypti adalah terdapatnya 

gambaran lira (lyre-form) yang putih pada punggungnya (Djakaria, 2006).   

Nyamuk Ae.aegypti tubuhnya tersusun atas 3 bagian, yaitu kepala, dada, 

dan perut.  Pada bagian kepala terdapat sepasang antena yang ditumbuhi 

rambut.  Nyamuk jantan berukuran lebih kecil dari nyamuk betina, dan 

pada antena nyamuk jantan terdapat banyak rambut (Soegijanto, 2006).  

Selain berbeda dari segi antena, probosis nyamuk betina berjumlah 
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tunggal, sedangkan probosis nyamuk jantan berjumlah ganda (Djakaria S, 

2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Nyamuk Ae.aegypti dewasa jantan (kiri) betina (kanan) 

(sumber : Anonim, 2012) 

 

 

 

3. Bionomik nyamuk Aedes aegypti 

 

Menurut Hiswani (2004) bionomik nyamuk mencakup pengertian tentang 

prilaku, perkembangbiakan, umur, populasi, fluktuasi musiman, serta faktor-

faktor lingkungan seperti lingkungan fisik, lingkungan kimiawi, dan 

lingkungan biologik.  Tempat perindukan nyamuk Aedes aegypti adalah di 

tempat-tempat berisi air jernih yang berdekatan letaknya dengan rumah 

penduduk, biasanya tidak melebihi jarak 500 meter dari rumah.  Tempat 

perindukan tersebut berupa tempat perindukan buatan manusia seperti 

tempayan atau gentong, tempat penyimpanan air minum, bak mandi, pot 

bunga, kaleng, botol, drum, ban mobil yang terdapat di halaman rumah atau 

di kebun yang berisi air hujan.  Bisa juga tempat perindukan alamiah seperti 
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kelopak daun tanaman, tempurung kelapa, tonggak bambu dan lubang pohon 

yang berisi air hujan  (Djakaria S, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 8. Tempat perindukan Ae.aegypti (Sumber : Anonim, 2012) 

 

 

 

Nyamuk dewasa betina menghisap darah manusia pada siang hari yang 

dilakukan di dalam atau luar rumah.  Pengisapan darah dilakukan dari pagi 

sampai petang dengan dua puncak waktu yaitu setelah matahari terbit (pukul 

08.00-10.00) dan sebelum matahari terbenam (pukul 15.00-17.00).  Tempat 

istirahat Ae.aegypti berupa semak-semak atau tanaman rendah termasuk 

rerumputan yang terdapat di kebun atau pekarangan rumah, juga di dalam 

rumah berupa benda-benda yang tergantung di dalam rumah seperti pakaian, 

sarung, kopiah, dan sebagainya (Djakaria S, 2006). 
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4. Pengendalian nyamuk Aedes aegypti 

 

Menurut Djakaria (2006) pengendalian terhadap nyamuk Ae.aegypti dapat 

dilakukan dengan berbagai cara: 

a. Perlindungan perorangan untuk mencegah terjadinya gigitan 

Ae.aegypti yaitu dengan memasang kawat kasa di lubang-lubang angin 

di atas jendala atau pintu, tidur siang dengan kelambu, penyemprotan 

dinding rumah dengan insektisida dan penggunaan repellent pada saat 

berkebun. 

b. Mengubur benda-benda di pekarangan atau di kebun yang dapat 

menampung air hujan seperti kaleng, botol dan ban mobil yang 

menjadi tempat perindukan Ae.aegypti.  

c. Mengganti air atau membersihkan tempat-tempat air secara teratur 

seminggu sekali. 

d. Pemberian temefos ke dalam tempat penampungan air (abatisasi). 

e. Melakukan fogging dengan malathion setidak-tidaknya 2 kali dengan 

jarak 10 hari di daerah yang terkena wabah di daerah endemi DBD. 

f. Pendidikan kesehatan masyarakat melalui ceramah agar rakyat dapat 

memelihara kebersihan lingkungan dan turut secara perorangan 

memusnahkan tempat perindukan Ae.aegypti. 

 

5. Insektisida 

 

Insektisida adalah bahan yang mengandung persenyawaan kimia yang 

digunaan untuk membunuh serangga.  Khasiat insektisida untuk membunuh 

serangga sangat bergantung pada bentuk, cara masuk ke dalam tubuh 
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serangga, macam bahan kimia, konsentrasi dan jumlah (dosis) insektisida 

(Hoedojo, R & Zulhasril, 2006). 

 

Menurut Hoedojo dan Zulhasril (2006) berdasarkan cara masuknya ke dalam 

badan serangga, insektisida dibagi menjadi : 

a. Racun kontak 

Insektisida masuk melalui eksoskelet ke dalam badan serangga dengan 

perantaraan tarsus (jari-jari kaki) pada waktu istirahat di permukaan yang 

mengandung residu insektisida.  Pada umumnya dipakai untuk 

memberantas serangga yang mempunyai bentuk mulut  tusuk isap. 

b. Racun perut (stomach poisons) 

Insektisida masuk ke dalam badan serangga melalui mulut, jadi harus 

dimakan.  Biasanya serangga yang diberantas dengan menggunakan 

insektisida ini mempunyai bentuk mulut untuk menggigit, lekat isap, kerat 

isap dan bentuk mengisap. 

c. Racun pernapasan (fumigants) 

Insektisida masuk melalui sistem pernapasan (spirakel) dan juga melalui 

permukaan badan serangga.  Insektisida ini dapat digunakan untuk 

memberantas semua jenis serangga  tanpa harus memperhatikan bentuk 

mulutnya.  Penggunaan insektisida ini harus hati-hati sekali terutama bila 

digunakan untuk pemberantasan serangga di ruang tertutup. 
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B. Demam Berdarah Dengue 

 

 

 

Demam berdarah dengue adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus 

dengue. Seseorang dapat tertular virus dengue jika digigit nyamuk Aedes 

aegypti yang mengandung virus dengue (Suhendro, 2006).  Infeksi virus 

dengue dapat menyebabkan keadaan yang bermacam-macam, mulai dari 

tanpa gejala (asimtomatik), demam ringan yang tidak spesifik, demam 

dengue, atau yang lebih berat yaitu demam berdarah dengue (DBD) dan 

sindrom syok dengue (SSD).  Orang yang terinfeksi virus dengue untuk 

pertama kali, umumnya hanya menderita demam dengue (DD) atau demam 

yang ringan dengan gejala dan tanda yang tidak spesifik atau bahkan tidak 

memperlihatkan tanda-tanda sakit sama sekali (asimptomatis).  Penderita DD 

biasanya akan sembuh sendiri dalam waktu 5 hari pengobatan (Depkes, 

2005). 

 

DBD terjadi bilamana pasien mengidap virus dengue sesudah terjadi infeksi 

sebelumnya oleh tipe virus dengue yang lain.  Jadi, imunitas sebelumnya 

terhadap tipe virus dengue yang lain adalah penting dalam menghasilkan 

penyakit DBD yang parah.  Infeksi oleh salah satu serotipe ini tidak 

menimbulkan imunitas dengan protektif-silang sehingga seseorang yang 

tinggal di daerah endemik dapat terinfeksi oleh demam dengue selama 

hidupnya (Sembel, 2009). 

 

Diagnosis klinis DBD ditegakkan berdasarkan kriteria diagnosis menurut 

WHO terdiri dari (Depkes, 2005):  
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1. Kriteria klinis  

a. Demam tinggi mendadak, tanpa sebab yang jelas, berlangsung 

terus menerus selama 2-7 hari 

b. Terdapat manifestasi perdarahan, sekurang-kurangnya uji 

Tourniquet (Rumple Leede) positif  

c. Pembesaran hati  

d.  Syok  

2. Kriteria laboratori 

a. Trombositopenia (jumlah trombosit ≤ 100.000/μl)  

b. Hemokonsentrasi, dapat dilihat dari peningkatan hematokrit ≥ 

20%.  

 

Bila penderita DBD digigit nyamuk penular, maka virus dalam darah akan 

ikut terisap masuk ke dalam lambung nyamuk, selanjutnya virus akan 

memperbanyak diri dan tersebar di berbagai jaringan tubuh nyamuk termasuk 

di dalam kelenjar liurnya.  Kira-kira 1 minggu setelah mengisap darah 

penderita, nyamuk tersebut siap untuk menularkan kepada orang lain (masa 

inkubasi ekstrinsik).  Oleh karena itu, nyamuk Ae. aegypti yang telah 

mengisap virus dengue menjadi penular (infektif) sepanjang hidupnya.  

Penularan ini terjadi karena setiap kali nyamuk menggigit, sebelum mengisap 

darah akan mengeluarkan air liur melalui saluran alat tusuknya agar darah 

yang diisap tidak membeku.  Bersama air liur inilah virus dengue 

dipindahkan dari nyamuk ke orang lain (Depkes, 2005). 
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C. Lidah buaya (Aloe vera) 

 

 

 

1. Klasifikasi 

 

Klasifikasi tanaman Lidah buaya menurut Sugati S.S dkk (1991) adalah 

sebagai berikut : 

 Divisi  : Spermatophyta 

 Sub divisi : Angiospermae 

 Kelas  : Monocotyledoneae  

 Famili  : Liliales 

 Ordo : Liliaceae 

 Genus  : Aloe 

 Spesies     : Aloe vera 

 

2. Morfologi Lidah buaya (Aloe vera)   

 

Lidah buaya umumnya ditanam di pekarangan sebagai tanaman hias atau 

tanaman obat, lendir digunakan untuk penyubur rambut.  Tanaman yang 

sudah dibudidayakan ini juga ditemukan tumbuh liar di tempat-tempat 

yang berudara panas (Dalimartha, 2009). 

 

Tanaman lidah buaya termasuk semak tahunan, tinggi 30-50 cm. Batang 

bulat tidak berkayu.  Daun tunggal, ujung runcing pangkal tumpul, tepi 

bergerigi, panjang 30-50 cm, lebar 2-5 cm, berdaging tebal, bergetah 

kuning dan warna hijau.  Bunga majemuk, bentuk mulai diujung batang, 
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daun pelindung panjang 8-15 mm.  Buahnya kotak panjang 14-22 cm, 

berkatup dan warna hijau keputih-putihan (Dalimartha, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9 : Lidah buaya (sumber : Anonim, 2012) 

 

 

 

3. Manfaat  Lidah buaya (Aloe vera) 

 

Lidah buaya merupakan tanaman yang memiliki banyak manfaat.  Daun 

lidah buaya dapat digunakan baik secara langsung atau dalam bentuk 

ekstrak, gel dan eksudat.  Eksudat merupakan getah kental berwarna 

kuning yang keluar dari daun lidah buaya saat dilakukan pemotongan.  

Gel lidah buaya merupakan bagian berlendir yang diperoleh dengan cara 

menyayat bagian dalam daun.  Gel lidah buaya memiliki berbagai 

kandungan zat aktif dan enzim yang berguna menyembuhkan berbagai 

penyakit (Fumawanthi, 2004). 

 

Banyaknya manfaat lidah buaya untuk penyembuhan berbagai penyakit 

ini menyebabkan banyak peneliti berusaha mencari tau kandungan lidah 

buaya tersebut.  Menurut Purbaya (2003) manfaat lidah buaya untuk 

penyembuhan penyakit antara lain digunakan untuk mengobati diabetes 
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mellitus, sembelit, radang tenggorokan dan mempercepat penyembuhan 

stomatitis aftosa. 

 

4. Kandungan kimia daun Lidah buaya (Aloe vera) 

 

Daun lidah buaya (Aloe vera) merupakan salah satu tumbuhan yang 

mengandung saponin, flavonoida, disamping itu daunnya juga 

mengandung tanin.  Saponin dapat menghambat kerja enzim yang 

berakibat penurunan kerja alat pencernaan dan penggunaan protein bagi 

serangga.  Saponin merupakan senyawa yang berasa pahit, menyebabkan 

bersin dan sering mengakibatkan iritasi terhadap selaput lendir.  

Flavonoid merupakan senyawa pertahanan tumbuhan yang dapat bersifat 

menghambat saluran pencernaan serangga dan juga bersifat toksis 

(Dinata, 2008). 

 

Flavonoida merupakan salah satu jenis golongan fenol alam terbesar dan 

banyak ditemukan dalam tumbuh-tumbuhan.  Senyawa-senyawa ini 

merupakan zat warna merah, ungu dan biru.  Flavonoida bila masuk mulut 

serangga bisa menimbulkan kelayuan pada saraf dan kerusakan pada 

spirakel akibatnya serangga tidak bisa bernafas dan akhirnya mati (Lenny, 

2006).  Menurut Prajitno (2007) flavonoida sebagai anti bakteri 

menghambat pertumbuhan dan metabolisme dengan cara merusak 

membran dan mendenaturasi protein sel. 

 

Tanin ini terdapat pada berbagai tumbuhan berkayu dan herba, berperan 

sebagai pertahanan tumbuhan dengan cara menghalangi serangga dalam 
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mencerna makanan. Serangga yang memakan tumbuhan dengan 

kandungan tanin tinggi akan memperoleh sedikit makanan, akibatnya akan 

terjadi penurunan pertumbuhan (Dinata, 2008). 

 

5. Ekstraksi 

 

Ekstraksi adalah penyarian zat-zat berkhasiat atau zat-zat aktif dari bagian 

tanaman obat, hewan, dan beberapa jenis ikan biota laut.  Zat-zat aktif 

terdapat di dalam sel, namun sel tanaman dan hewan berbeda demikian 

pula ketebalannya, sehingga diperlukan metode ekstraksi dengan pelarut 

tertentu untuk mengekstraknya (Dirjen POM, 1986). 

 

Menurut Dirjen POM (1986) ada beberapa jenis ekstraksi senyawa 

organik bahan alam yang umum digunakan, antara lain: 

a. Ekstraksi secara panas 

1. Ekstraksi secara refluks 

Ekstraksi dengan cara ini pada dasarnya adalah ekstraksi secara 

berkesinambungan.  Bahan yang akan diekstraksi direndam 

dengan cairan penyari dalam  labu alas bulat yang dilengkapi 

dengan alat pendingin tegak, lalu dipanaskan sampai mendidih.  

Cairan penyari akan menguap, uap tersebut akan diembunkan 

dengan pendingin tegak dan akan kembali menyari zat aktif dalam 

simplisia tersebut, demeikian seterusnya.  Ekstraksi ini biasanya 

dilakukan 3 kali dan setiap kali diekstraksi selama 4 jam. 

2. Ekstraksi secara penyulingan 
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Penyulingan dapat dipertimbangkan untuk menyari serbuk 

simplisia yang mengandung komponen kimia yang memiliki titik 

didih yang tinggi dengan tekanan yang normal, yang pada 

pemanasan biasanya terjadi kerusakan zat aktifnya.  Untuk 

mencegah hal tersebut, maka penyari dilakukan dengan 

penyulingan. 

 

b. Ekstraksi secara dingin 

1.  Ekstraksi secara soxhletasi  

Ekstraksi dengan cara ini pada dasarnya ekstraksi secara 

berkesinambungan.  Cairan penyari dipanaskan sampai mendidih. 

Uap penyari akan naik melalui pipa samping, kemudian 

diembunkan lagi oleh pendingin tegak.  Cairan penyari turun 

untuk menyari zat aktif dalam simplisia. Selanjutnya bila cairan 

penyari mencapai sifon, maka seluruh cairan akan turun ke labu 

alas bulat dan terjadi proses sirkulasi.  Demikian seterusnya 

sampai zat aktif yang terdapat dalam simplisia tersari seluruhnya 

yang ditandai jernihnya cairan yang lewat pada tabung sifon. 

2. Ekstraksi secara perkolasi  

Perkolasi dilakukan dengan cara dibasahkan 10 bagian simplisia 

dengan derajat halus yang cocok, menggunakan 2,5 bagian sampai 

5 bagian cairan penyari dimasukkan dalam bejana tertutup 

sekurang-kurangnya 3 jam.  Massa dipindahkan sedikit demi 

sedikit ke dalam perkolator, ditambahkan cairan penyari. 
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Perkolator ditutup dibiarkan selama 24 jam, kemudian kran dibuka 

dengan kecepatan 1 ml permenit, sehingga simplisia tetap 

terendam.  Filtrat dipindahkan ke dalam bejana, ditutup dan 

dibiarkan selama 2 hari pada tempat terlindung dari cahaya. 

3. Ekstraksi secara maserasi  

Maserasi dilakukan dengan cara memasukkan 10 bagian simplisia 

dengan derajat yang cocok ke dalam bejana, kemudian dituangi 

dengan penyari 75 bagian, ditutup dan dibiarkan selama 5 hari, 

terlindung dari cahaya sambil diaduk sekali-kali setiap hari lalu 

diperas dan ampasnya dimaserasi kembali dengan cairan penyari.   

Penyarian diakhiri setelah pelarut tidak berwarna lagi, lalu 

dipindahkan ke dalam bejana tertutup, dibiarkan pada tempat yang 

tidak bercahaya, setelah dua hari lalu endapan dipisahkan. 

 

 


