
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Aedes aegypti

Vektor yang berperan dalam penularan demam berdarah dengue adalah

nyamuk famili Culicidae, subfamili Culicinae, genus Aedes, spesies aegypti

dan albopictus (Djakaria, 2004). Nyamuk Aedes aegypti yang terinfeksi virus

dengue akan menggigit manusia dan kemudian akan 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 permeabilitas kapiler darah yang meningkat. Peningkatan

permeabilitas kapiler ini menyebabkan kebocoran cairan plasma pada

pembuluh darah di seluruh tubuh manusia sehingga akan menyebabkan syok

hipovolemik (dengue shock syndrome) yang dapat menyebabkan kematian

(Suhendro dkk, 2007).

1.    Siklus Hidup Aedes Aegypti

Nyamuk Aedes aegypti mengalami metamorfosis seempurna dalam satu

siklus hidupnya, artinya sebelum menjadi stadium dewasa nyamuk Aedes

aegypti ini harus mengalami beberapa stadium pertumbuhan, yakni

stadium telur (menetas 1-2 hari setelah perendaman air) kemudian berubah
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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 (Depkes RI, 2007).

Gambar 3. Daur Hidup Nyamuk Aedes aegypti
Sumber: Sigit dkk (2006).

2.   Telur Aedes aegypti

Menurut Nusa dalam Depkes (2007), tempat perkembangbiakan telur

nyamuk Aedes aegypti dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu; tempat

penampungan air untuk keperluan sehari-hari seperti drum, tangki

reservoir, bak mandi/ WC dan ember; tempat penampungan air bukan

untuk keperluan sehari, seperti minuman burung, vas bunga, barang-

barang bekas (ban, kaleng, botol, plastik dan lainnya; tempat

penampungan air alamiah, seperti lubang pohon, pelepah daun, tempurung

kelapa, pelepah pisang dan potongan bambu.
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2.1. Morfologi Telur

Telur Aedes aegypti berwarna hitam, berukuran ± 300 mikron, berbentuk

elips menyerupai torpedo dengan titik-titik poligonal pada seluruh dinding

selnya (Suman dkk, 2011). Telur Aedes aegypti diperkirakan memiliki

berat 0,0010 - 0,015 mg dan (Astuti dkk ,2004). Telur Aedes aegypti tidak

memiliki pelampung. Pada permukaan luar dinding sel tersebar suatu

struktur sel yang disebut outer chorionic cell (Suman dkk, 2011).

Gambar 4. Panjang telur aedes aegypti.
Sumber: Suman dkk (2011).

Gambar 5. Struktur Micropyles (MP) dan Outer Chorionic Cell (OCC)
pada Telur Aedes  aegypti. Sumber: Suman dkk (2011).
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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

corolla, micropylar disc, micropylar pore, micropylar ridge dan tooth-like

tubercle (Suman dkk, 2011).

Gambar 6. Struktur Penunjang Micropyles pada Telur Aedes aegypti.
MPC, micropylar corolla; MPD, micropylar disc; MPP,
micropylar pore; MPR, micropylar ridge; TC, central tubercle;
TP, peripheral tubercle; TT, tooth-like tubercle. Sumber:
Suman dkk (2006).

Meskipun chorion telur nyamuk Aedes aegypti adalah struktur protein

padat, namun rentan terhadap pengeringan dan unresistant terhadap deterjen

atau zat pereduksi. Misalnya, ketika telur dipindahkan ke lingkungan yang

sangat kering segera setelah oviposisi, akan cepat terdehidrasi (Junsuo dan

Jianyong, 2006).

Pada dasarnya semua protein chorion akan terlarut ketika telur matang

diletakkan dalam larutan yang mengandung agen pereduksi kuat. Namun,
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dalam lingkungan yang lembab, chorion akan menjadi sangat tahan

terhadap kekeringan dalam waktu 2 jam setelah oviposisi, sebuah proses

yang disebut chorion hardening. Protein merupakan komponen utama

dalam chorion dan mereka menjadi tidak larut setelah proses chorion

hardening atau “pengerasan korion”. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh

modifikasi struktural protein chorion yang mengarah ke insolubilization

(Junsuo dan Jianyong, 2006).

Studi ultrastruktur mengungkapkan bahwa ada dua lapisan dalam chorion

nyamuk Aedes aegypti, yaitu endochorion dan exochorion. Pada nyamuk,

endochorion adalah lapisan elektron padat homogen dan exochorion terdiri

dari lapisan pipih dengan tubecle menonjol (Junsuo dan Jianyong, 2006).

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 Aedes 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).

Tubercle pada lapisan exochorion terdiri dari tubercle central dan

tubercle perifer. Tubercle central dikelilingi oleh turbercle perifer yang

membentuk bidang heksagonal yang dihubungkan oleh exochorionic

network (suman dkk, 2011).
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Gambar 7. Struktur Exochrionic Telur Aedes Aegypti.
TC, Central Tubercle; TP, Peripheral Tubercle; EN,
Exochorion Network. Sumber: Suman dkk (2011).

2.2. Daya Tetas Telur

Kemampuan menetas telur Aedes aegypti dipengaruhi oleh beberapa faktor

lingkungan seperti suhu, pH, intensitas cahaya, kandungan oksigen terlarut

dan kelembaban. Kisaran suhu optimum untuk perkembangan telur

nyamuk adalah 27-320 C, sedangkan pH optimum yang dibutuhkan oleh

telur nyamuk untuk perkembangannya 6-8. Pada  proses  penetasan  telur

memerlukan  oksigen  terlarut sebesar 7,9 mg/l dengan suhu media 280 C

(Depkes RI, 2007).

Kondisi media air yang tidak jernih juga menjadi salah satu faktor yang

mempengaruhi daya tetas telur dan perkembangan larva dari telur yang

telah menetas. Seperti kita ketahui bahwa telur Aedes aegypti umunya

hanya dapat hidup pada tempat-tempat yang berisi air jernih yang disukai

oleh nyamuk. Adanya senyawa toksik dan kondisi media air yang tidak
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sesuai tentunya juga berpengaruh dan mengganggu sistem fisiologis

sehingga menyebabkan telur sulit menetas dan mengalami kematian

(Salempang, 2003). Sebuah penelitian menemukan bahwa air yang diberi

penjernih air (tawas) membuat penetasan telur Aedes sp. menjadi

terhambat (Bria dkk, 2008).

2.3. Ketahanan Telur

Seekor  nyamuk Aedes aegypti betina rata-rata dapat menghasilkan 100

butir telur setiap kali bertelur dan akan menetas menjadi larva dalam

waktu 2 hari dalam keadaan telur terendam air. Telur Aedes aegypti dapat

bertahan dalam waktu yang lama pada keadaan kering. Hal tersebut dapat

membantu kelangsungan hidup spesies selama kondisi iklim yang tidak

memungkinkan (Depkes RI, 2007).

Telur yang baru keluar dari induknya memerlukan peresapan air dalam

jangka waktu tertentu sebelum dapat bertahan lama terhadap pengeringan

dan temperatur yang rendah (Rahmawati, 2004). Pada kondisi suhu -20C-

420C dan kondisi lingkungan kering, telur nyamuk Aedes aegypti dapat

bertahan sampai berbulan-bulan dan akan menetas apabila tersiram oleh

air. Namun bila kelembaban terlampau rendah, telur akan menetas dalam

waktu 4 hari (Depkes RI, 2007).

3.  Hormon Juvenil dan Ekdison pada Aedes aegypti

Serangga mempunyai eksoskeleton yang tidak bisa meregang. Serangga

terlihat tumbuh secara bertahap, dengan melepaskan eksoskeleton lama
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dan megekskresikan eksoskeleton baru pada setiap pergantian kulit. Pada

serangga, pergantian kulit dipicu oleh hormon yang disebut ekdison

(ecdysone). Ekdison disekresi dari sepasang kelenjar endokrin, yang

disebut kelenjar protoraks, terletak persis dibelakang kepala. Selain

merangsang pergantian kulit, ekdison juga merangsang perkembangan

karakteristik dewasa, seperti perubahan larva menjadi nyamuk (Campbell,

2004).

Hormon ekdison diseimbangkan oleh hormon juvenil (juvenile hormone,

JH). Pada konsentrasi JH yang relatif tinggi, pergantian kulit yang

dirangsang oleh ekdison akan menghasilkan tahapan larva sekali lagi

sehingga produknya adalah larva yang lebih besar. Dengan demikian JH

menghambat metamorfosis. Ketika kadar hormon juvenil semakin

berkurang, maka pergantian kulit yang diinduksi oleh ekdison baru dapat

menghasilkan suatu tahapan perkembangan yang disebut sebagai pupa. Di

dalam pupa tersebut, metamorfosis mengubah anatomi larva menjadi

bentuk serangga dewasa. Serangga yang sudah dewasa tersebut kemudian

keluar dari pupa. Versi sintetik JH sekarang sedang digunakan sebagai

insektisida untuk mencegah perkembangan atau pematangan serangga

menjadi serangga dewasa yang bereproduksi (Campbell, 2004).

B. Tanaman Legundi (Vitex trifolia L.)

Selain Vitex trifolia L. (Syamsuhidayat dan Hutapea 1991), legundi memiliki

beberapa sinonim nama ilmiah seperti Vitex negundo (Kartesz, 1994) atau pun

Vitex rotundifolia L (Redaksi Agromedia, 2008). Di Indonesia sendiri tanaman
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ini mempunyai banyak nama daerah, seperti lagundi/lilegundi di daerah

Minang, langgundi di daerah Sunda, lagondi, laghundi, galumi di daerah

Sumba, sagari di daerah Bima, laura di daerah Makassar, lawarani di daerah

Bugis (Syamsuhidayat dan Hutapea, 1991) dan liligundi di daerah Bali yang

digunakan sebagai bahan dasar produksi obat nyamuk (Suryaguna dkk, 2009).

Legundi memiliki kekhasan tersendiri. Daunnya berbau aromatik dan

keseluruhan perdu menyebarkan bau seperti rempah-rempah (Fitriani, 2004).

1. Klasifikasi

Klasifikasi legundi menurut Syamsuhidayat dan Hutapea (1991) adalah

sebagai berikut.

Kingdom : Plantae

Divisi : Spermatophyta

Subdivisi : Angiospermae

Kelas : Dicotyledonae

Ordo : Solanales

Familia : Verbenaceae

Genus : : Vitex

Species : Vitex trifolia L.

2. Morfologi Legundi

Legundi berupa pohon dengan ketinggian 5-8 meter dengan batangnya

berkayu bulat, rantingnya berambut serta berwarna putih kotor. Morfologi

daun legundi adalah majemuk, berseling berhadapan terdiri dari tiga anak
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daun, bulat telur, ujung dan pangkal tumpul, tepi rata, pertulangan menyirip

dan berwarna hijau. Mahkota legundi memiliki ciri berbentuk tabung,

berbibir dua dan bergigi lima serta berwarna biru ungu. Jumlah benang sari

legundi adalah empat. Buah legundi berbentuk bola, diameter 2-5 mm,

berwarna coklat, berisi biji 1-4 butir, kurang lebih bijinya kecil berwarna

coklat serta berakar tunggang berwarna kuning kecoklatan (Syamsuhidayat

dan Hutapea, 1991).

Gambar 5. Daun legundi (Vitex trifolia L.)
Sumber: anonim (2012).

3.   Penyebaran Legundi

Legundi tumbuh pada ketinggian ±1000 meter di atas permukaan laut.

legundi dapat ditemukan di hutan jati, hutan sekunder, semak belukar atau

sebagai tanaman pagar (Fitriani, 2004). Sedangkan menurut anonim (2004)

legundi tumbuh dengan baik di daerah mediterania dan asia tengah.
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C. Legundi Sebagai Ovisida Botani

Uji toksisitas dari berbagai jenis tanaman terhadap telur dan larva nyamuk

telah banyak dilakukan, seperti Kamandrah dan Jarak Pagar yang mampu

menurunkan jumlah peletakan telur dan menghambat penetasan telur Aedes

aegypti dan Aedes albopictus (Astuti, 2008). Selain itu, menurut penelitian

Mardalena (2009) tanaman Nimba (Azadirachta indica Juss.) pun terbukti

efektif sebagai ovisida telur Aedes aegypti dengan konsentrasi optimum 0,5%.

Ekstrak daun legundi dapat berfungsi sebagai sumber insektisida alami

terutama dalam pelarut etanol (Fitriani, 2004). Selain berfungsi sebagai

insektisida, legundi juga efektif sebagai repellent atau penolak nyamuk Aedes

aegypti (Mustanir dan Rosnani, 2008).

1. Kandungan Insektisida Legundi

Menururt Syamsuhidayat dan Hutapea (1991), daun legundi mengandung

alkaloid, saponin, flavonoid, polifenol dan minyak atsiri. Elimam dkk

(2009) melaporkan bahwa senyawa seperti phenolic, terpenoid, flavonoid,

dan alkaloid memilki aktivitas hormon juvenil sehingga memiliki pengaruh

pada perkembangan serangga.

Saponin merupakan kelompok triterpenoid yang termasuk dalam senyawa

terpenoid. Aktivitas saponin ini, ternyata dapat mengikat sterol bebas dalam

pencernaan makanan, di mana sterol berperan sebagai prekusor hormon

ekdison, sehingga dengan menurunya jumlah sterol bebas akan mengganggu
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proses pergantian kulit (molting) pada serangga (Kardinan dan Dhalimi,

2003).

Saponin memiliki aksi sebagai insektida dan larvasida. Saponin dapat

menurunkan tegangan permukaan selaput mukosa traktus digestivus larva

sehinga dinding traktus digetivus larva menjadi korosif (Kardinan dan

Dhalimi, 2003). Saponin yang terdapat dalam makanan yang dikonsumsi

serangga dapat menurunkan aktivitas enzim pencernaan dan penyerapan

makanan (Dinata, 2009).

Flavonoid merupakan senyawa kimia yang memiliki sifat insektisida.

Flavonoid dapat menimbulkan kelayuan syaraf pada beberapa organ vital

serangga, seperti pernapasan. Kerusakan organ vital ini menyebabkan

kematian pada serangga (Dinata, 2005).

Daun legundi basah menghasilkan minyak atsiri dengan rendemen sebesar

0,027% dengan berat jenis sebesar 0,87 g/mL, sedangkan hasil isolasi daun

legundi kering menghasilkan minyak atsiri dengan rendemen sebesar

0,074% dengan berat jenis sebesar 0,90 g/mL (Puspitasari, 2009). Swastika

(2007) menyimpulkan bahwa minyak  atsiri daun V. trifolia berefek

sebagai  larvisida  dan dapat menghambat perkembangan larva Aedes

aegypti.

2. Ovisida Botani

Ovisida merupakan salah satu jenis insektisida. Ovisida berasal dari kata

latin ovum yang berarti telur dan cide yang berrmakna “pembunuh”. Ovisida
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merupakan salah satu golongan insektisida yang mekanisme kerjanya

membunuh atau menghambat perkembangbiakan telur (Hoedjojo, 2003).

Salah satu contoh ovisida alami adalah ovisida botani, yaitu insektisida yang

bahan aktifnya berasal dari tumbuhan   atau   bagian   tumbuhan   seperti

akar,   daun,   batang   atau buah. Bahan-bahan ini diolah menjadi berbagai

bentuk, antara lain bahan mentah berbentuk tepung, ekstrak atau resin yang

merupakan hasil pengambilan cairan metabolit sekunder dari bagian

tumbuhan atau bagian tumbuhan dibakar untuk diambil abunya dan

digunakan sebagai ovisida (Novizan, 2002).

3. Mekanisme Kerja Ovisida

Proses penghambatan terhadap daya tetas telur Aedes 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 potensial insektisida dalam air yang berada di

lingkungan luar telur lebih tinggi (hipertonis) dari pada 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 dkk., 2004).

Ekstrak Daun Legundi mengandung zat yang bersifat juvenil hormon yang

mampu mempengaruhi titer hormon juvenil dalam tubuh Aedes aegypti

sehingga menyebabkan waktu perkembangan yang abnormal (Andesfha,
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2004) sehinnga dapat pula mempengaruhi penetasan telur Aedes aegypti.

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 ekdison (hormon yang berfungsi dalam metabolisme serangga),

sehinnga serangga akan terganggu dalam proses perubahan telur menjadi

larva (Kardinan dan Dhalimi, 2003).

Menurut Ulfah dkk. (2009), Penghambatan  penetasan  telur juga diduga

terjadi  karena sitronela, senyawa yang terkandung dalam minyak atsiri,

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. Jika cairan sel keluar terus menerus  maka  telur  akan

kekurangan cairan sehingga  telur menjadi  tidak berkembang  dengan  baik

sehingga menghambat penetasan telur tersebut bahkan  dapat  menyebabkan

telur tidak menetas, karena dalam perkembangannya telur memerlukan

cairan sel yang  berisi nutrisi untuk perkembangan.


