
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demam berdarah dengue (DBD) banyak ditemukan di daerah tropis dan sub-

tropis. Data dari seluruh dunia menunjukkan Asia menempati urutan pertama

dalam jumlah penderita DBD setiap tahunnya. Sementara itu, terhitung sejak

tahun 1968 hingga tahun 2009, World Health Organization (WHO) mencatat

negara Indonesia sebagai negara dengan kasus DBD tertinggi di Asia Tenggara

(Pusat Data dan Surveilans Epidemiologi Kemenkes RI, 2010).

DBD masih merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang utama

di Indonesia. Jumlah  penderita  dan  luas  daerah  penyebarannya semakin

bertambah seiring dengan  meningkatnya  mobilitas dan kepadatan penduduk.

Pada tahun 2011 dilaporkan bahwa 65.432 orang menderita DBD dan 595

orang meninggal dunia dengan case fatality rate 0,91% dan incidence rate

27,56  per 100.000 penduduk Indonesia (Ditjen PP dan PL Kemenkes RI,

2012).

DBD, penyakit yang disebabkan oleh virus dengue melalui perantara nyamuk

Aedes aegypti, dapat dicegah dengan mengendalikan vektor nyamuk tersebut.

Menurut WHO, pengendalian vektor yang telah dilakukan dengan penggunaan

insektisida sintetik dalam kurun waktu yang lama secara terus menerus akan
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mengakibatkan kematian hewan non-target termasuk hilang atau matinya

musuh alami, kerusakan lingkungan,  bahkan dapat menyebabkan terjadinya

resistensi nyamuk Aedes aegypti terhadap beberapa bahan insektisida (WHO,

2003). Berdasarkan hal tersebut, pemanfaatan ekstrak tumbuhan sebagai

insektisida botani yang lebih alami dan ramah lingkungan dirasa lebih aman

karena memiliki residu yang pendek (Novizan, 2002).

Di Indonesia, negara yang kaya akan keragaman genetik flora, belum banyak

informasi yang digali dan dimanfaatkan dari sekian banyak spesies flora. Salah

satu di antaranya adalah tanaman legundi (Vitex trifolia L.) yang mengandung

senyawa alkaloid, saponin, flavonoid, polifenol dan minyak ester/atsiri yang

bersifat toksin bagi serangga (Syamsuhidayat dan Hutapea, 1991). Kandungan

ekstrak legundi ini diduga dapat menghambat daya tetas telur Aedes aegypti.

Saponin yang merupakan kelompok senyawa terpenoid bersama dengan

flavonoid berperan sebagai edyson blocker yang dapat menghambat kerja

hormon ekdison pada tubuh serangga dalam perkembangan telur menjadi larva

(Kardinan dan Dhalimi, 2003). Terpenoid, flavonoid dan alkaloid memiliki

aktivitas hormon juvenil yang dapat mengganggu perkembangbiakan telur

Aedes aegypti menjadi larva (Elimam, 2009). Oleh sebab itu, perlu dilakukan

penelitian tentang efektivitas ekstrak daun Legundi sebagai ovisida Aedes

aegypti.

B. Rumusan Masalah

World Health Organization mencatat negara Indonesia dengan penyakit

demam berdarah dengue tertinggi di Asia Tenggara. Kementrian Kesehatan
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Republik Indonesia melaporkan 595 orang meninggal dunia selama tahun 2011

karena penyakit ini. Daun legundi diketahui mengandung alkaloid, terpenoid

dan flavonoid yang dapat menghambat daya tetas telur Aedes aegypti sehingga

dapat mengendalikan populasi vektor penyakit ini. Oleh sebab itu, penulis

merumuskan penelitian “apakah ekstrak daun Legundi efektif sebagai ovisida

Aedes aegypti”.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Tujuan Umum

Mengetahui efektivitas ekstrak daun legundi (Vitex trifolia L.) sebagai

ovisida Aedes aegypti.

2. Tujuan Khusus

Mengetahui kosentrasi optimum ekstrak daun legundi (Vitex trifolia L.)

yang efektif sebagai ovisida Aedes aegypti.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan hasil yang diperoleh dapat

bermanfaat. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi ilmu pengetahuan, memperkaya ilmu pengetahuan di bidang

parasitologi, khusunya Entomologi, tentang pengendalian vektor nyamuk

Aedes aegypti dengan menggunakan ekstrak daun legundi.
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2. Bagi masyarakat, memberikan informasi mengenai efek ekstrak daun

legundi sebagai alternatif pengendalian vektor nyamuk Aedes aegypti

secara efektif dan tanpa menimbulkan gangguan lingkungan.

3. Bagi peneliti, menambah pengetahuan khusunya ilmu pengetahuan

mengenai cara pengendalian telur nyamuk serta memberikan masukan

kepada peneliti selanjutnya.

E. Kerangka Penelitian

Salah satu cara yang ramah lingkungan untuk menanggulangi penyebaran

nyamuk Aedes aegypti adalah dengan memanfaatkan daun legundi dalam

bentuk ekstrak etanol sebagai ovisida terhadap perkembangan telur Aedes

aegypti.

1. Kerangka Teori

Menurut Syamsuhidayat dan Hutapea (1991) daun legundi mengandung

alkaloid, saponin, flavonoid minyak atsiri dan polifenol yang bersifat

insektisida. senyawa-senyawa insektisida seperti saponin (kelompok

senyawa terpenoid) dan flavonoid berperan sebagai ecdyson blocker atau

zat yang dapat menghambat kerja hormon ekdison (hormon yang berfungsi

dalam metabolisme serangga), sehinnga serangga akan terganggu dalam

proses perubahan telur menjadi larva (Kardinan dan Dhalimi, 2003).

Selain itu terpenoid, flavonoid dan alkaloid memiliki aktivitas hormon

juvenil (Elimam, 2009) yang mampu mempengaruhi titer hormon juvenil

dalam tubuh Aedes aegypti. Peningkatan kadar hormon juvenil dalam
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sirkulasi embrio Aedes aegypti dapat menyebabkan waktu perkembangan

yang abnormal (Andesfha, 2004) sehingga dapat pula mempengaruhi

penetasan telur Aedes aegypti.

Ekstrak daun legundi (Vitex trifolia L.)

Alkaloid Flavonoid Saponin

Aktivitas hormon juvenil Efek ecdyson blocker

Pengaruh terhadap perkembangan telur Aedes aegypti

Telur Aedes aegypti gagal menetas

Gambar 1. Kerangka Teori Penelitian.

2. Kerangka Konsep

Daya tetas telur Aedes aegypti dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti

suhu, pH, intensitas cahaya, kandungan O2 terlarut, kelembaban, umur dan

kualitas telur itu sendiri (Depkes RI, 2007). Selain itu, adanya senyawa

toksik dan kondisi media air yang tidak sesuai juga akan mempengaruhi dan

mengganggu sistem fisiologis telur sehingga menyebabkan telur sulit

menetas dan mengalami kematian (Salempang, 2003).
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Keterangan: : Variabel Bebas
: Variabel Pengganggu
: Variabel Terikat

Gambar 2. Kerangka Konsep Penelitian.

F. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah ekstrak daun legundi (Vitex trifolia L.)

efektif  sebagai ovisida nyamuk Aedes aegypti.

Suhu, pH air, intensitas
cahaya, kandungan

oksigen terlarut,
kelembaban telur

Telur
Aedes
Aegypti
Gagal
Menetas

Ekstrak daun
legundi (Vitex

Trifolia L.)
dalam berbagai

kosentrasi


