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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Demam Berdarah Dengue (DBD) di Indonesia mulai menimbulkan 

masalah kesehatan masyarakat sejak ditemukannya kasus tersebut di 

Surabaya pada tahun 1968 dan pada tahun 1962 kasus serupa sudah 

ditemukan 53 kasus dirawat dengan 24 kematian (CFR = 46%) (Dinkes 

Provinsi Jateng, 1985). Dalam waktu relatif singkat DBD telah dilaporkan 

di berbagai daerah di Indonesia, dan sampai dengan tahun 1981 hanya 

Provinsi Timor-Timur yang belum melaporkan terdapatnya penyakit DBD. 

Berdasarkan data dari Depkes RI, tahun 1981 menunjukkan angka 

kematian penderita DBD secara nasional menurun dari 4,0% pada tahun 

1968 menjadi 4.1% pada tahun 1977, dan menjadi 4,0% pada tahun 1980. 

Sedangkan pada tahun 2007 Case Fatality Rate (CFR) DBD di Indonesia 

sebesar 1% dengan Insiden Rate (IR) 71,78 dan pada tahun 2008 CFR 

DBD sebesar 0,86% dengan IR 60,02 (Depkes RI, 2009). 

Penyakit DBD telah melanda berbagai daerah di Indonesia. Selama 

tahun 1996-2005 tercatat 334.685 kasus DBD dengan 3.092 orang 

meninggal. Data Departemen Kesehatan menunjukkan jumlah pasien DBD 

pada tahun 2007 mencapai 156.767 orang dengan jumlah yang meninggal 

1.570 orang. Dalam dua bulan pertama tahun 2008, jumlah penderita DBD 

di Indonesia mencapai 12.266 orang, dan yang meninggal 97 orang; di 

DKI Jakarta tercatat 5.093 penderita DBD dan di Jawa Tengah 2.557 

orang. Penyakit DBD disebabkan oleh virus dengue yang disebarkan oleh 

nyamuk Aedes aegepty (Anonim, 2006). 

Kasus DBD telah menjadi “momok” warga Kota Semarang. 

Bahkan penyakit itu menjadi tamu tak diundang yang menghantui 

masyarakat dalam 14 tahun terakhir. Demam berdarah dengue adalah 

penyakit yang disebabkan virus dengue. Virus ini ditularkan dari orang ke 

orang oleh nyamuk Aedes aegypti. DBD merupakan salah satu penyakit 

menular yang dapat menimbulkan kejadian luar biasa (KLB)/wabah. Pada 
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2007 telah digelontorkan anggaran untuk penanganan DBD, jumlah total 

Rp 2.389.258.100 berasal dari alokasi APBD Provinsi Jateng Rp 

342.950.500 dan APBD Kota Semarang Rp 2.046.307.600. Pencegahan 

Tahun 2008, untuk kegiatan yang sama, anggaran yang sudah terserap dari 

APBD Provinsi Rp 289.395.000 dan Rp 1.121.082.800 dari APBD Kota 

Semarang, sehingga keseluruhannya Rp 1.410.477.800. Dengan anggaran 

tersebut, upaya-upaya yang telah dilakukan Pemkot melalui Dinas 

Kesehatan Kota meliputi pencegahan dan penanggulangan. Upaya 

pencegahan mencakup peningkatan peran serta masyarakat dengan 

gerakan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) melalui 3M Plus, advokasi, 

penyuluhan, dan regulasi (Suara Merdeka, 2008). 

Pelaksanaan Program Upaya Kesehatan antara lain ditujukan dalam 

rangka penurunan angka kesakitan penyakit demam berdarah dengue 

(DBD), penurunan angka kesakitan malaria, penurunan angka kesakitan 

beberapa penyakit tular vektor lainnya (Depkes.RI,2003). Angka kesakitan 

DBD di Indonesia pada tahun 2002 cukup tinggi, bahkan incident rate 

(IR)-nya tertinggi di Provinsi Bali, yaitu 130,87, diikuti oleh Provinsi 

Kalimantan Timur dan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, masing-

masing 80,08 dan 66,86 (Depkes.RI,2005). Berdasarkan kenyataan bahwa 

kasus penyakit tular vektor di Provinsi NTB masih cukup tinggi, terutama 

yang ditularkan oleh berbagai jenis nyamuk, yaitu DBD, malaria, filariasis, 

dan penyakit lainnya, maka perlu diketahui jenis-jenis nyamuk yang 

terdapat di daerah yang bersangkutan (Sukirno, 2006). 

Pada awalnya strategi utama pemberantasan DBD adalah 

memberantas nyamuk dewasa penular DBD dengan pengasapan, 

kemudian diperluas dengan menggunakan larvasida temephos. Namun 

kedua strategi tersebut belum memberikan hasil yang optimal bahkan 

terjadi kecenderungan peningkatan kasus (tahun 2001–2003). Case 

Fatality Rate (CFR) cenderung meningkat, yaitu sebesar 1,1% (2001), 

1,3% (2002), dan 1,4% (2003) dengan angka Incidence Rate (IR) per 
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100.000 penduduk berturut-turut 21,66 (2001), 19,24 (2002), 23,87 (2003) 

(Hayani, et al, 2006).  

Gejala demam dengue dan demam berdarah hampir sama dengan 

gejala flu. pada hari sakit kesatu hingga ketiga, panas tinggi mendadak, 

sakit kepala, nyeri persendiaan dan otot. Kadang disertai pilek, batuk, 

diare, kemerahan pada kulit, kejang, pegal-pegal serta nyeri perut. Suhu 

penderita biasanya tinggi dan tidak segera turun, setelah tiga hari, biasanya 

timbul bintik–bintik merah pada kulit (petechiae), kadang diikuti bercak 

darah, pendarahan hidung dan bagian putih mata, rasa sakit atau mual 

dilambung. Pada stadium lebih lanjut, akan timbul bercak–bercak 

perdarahan berupa memar (echymosis) atau pendarahan hidung, gusi, 

muntah dan feses berwarna kehitaman. Pada taraf ini dikhawatirkan 

penderita akan mengalami renjatan (dengue shock syndrom) atau nadi 

melemah dan tekanan darah tak terukur. Bila pasien tidak mendapatkan 

pertolongan bisa terjadi kematian (flonaserial, 2005). 

Banyak penyakit yang ditularkan melalui vektor (vector borne 

diseases) peka terhadap perubahan cuaca yang kecil. Perubahan kecil 

cuaca dapat berpengaruh secara dramatis terhadap transmisi penyakit. 

Sebagai contoh DBD yang ditularkan nyamuk Aedes aegypti (Fahmi, 

2008). Tindakan anti larva merupakan tindakan preventif yang dilakukan 

khususnya di daerah-daerah endemis. Tindakan ini dimaksudkan untuk 

menurunkan derajat penularan sehingga jumlah kasus dapat diturunkan. 

Abatisasi masal dilakukan dengan cara penaburan pada temepos pada 

bejana–bejana, atau tempat penampungan air seperti bak mandi, 

tempaiyan, drum dan sebagainya. Diusahakan agar penaburan temepos 

hanya dilakukan pada bejana-bejana yang mengandung jentik (Depkes, 

1985). Pada saat nyamuk menghisap darah manusia, yang kebetulan 

menderita demam dengue, virus dengue turut termasuk kedalam saluran 

pencernaan, kemudian sampai di haemocelom dan kelenjar ludah. Virus 

memerlukan waktu 8-11 hari untuk dapat berkembang biak dengan baik 

secara progresif agar dapat menjadi efektif (masa tunas eksterinsik). 
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Kemudian nyamuk akan tetap infektif selama hidupnya. Virus tidak 

ditemukan dalam telur nyamuk sehingga dapat dibuat kesimpulan tidak 

terdapat penularan secara transovarium atau herediter (Soemarmo, 1983).  

Upaya–upaya pencegahan seperti Program Pemberantasan Sarang 

Nyamuk (PSN) Abatatisasi, dan Fogging, sudah sering dilakukan baik 

yang dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri ataupun oleh pihak instansi 

pemerintah, namun kenyataanya penyakit tersebut masih tetap muncul 

bahkan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (Widiyanto, 2007). 

Bahan kimia telah digunakan untuk mengendalikan Aedes aegypti sejak 

dimulai abad ini. Dalam hubungannya dengan penyebarluasan kampaye 

kebersihan. Habitat larva Aedes aegypti diatasi dengan minyak dan rumah 

disemprot dengan pyrethin. Insektisida DDT ditemukan pada tahun 1940-

an, senyawa ini menjadi metode utama untuk program pemusnahan Aedes 

aegypti di Amerika. Namun pada awal tahun 1960 terjadi resisten terhadap 

DDT sehingga insektisida organofosfat, termasuk fenetion, malathion, 

fenitrothion dan temephos digunakan untuk pengendalian Aedes aegypti 

(Ester, 1999). 

Pemberantasan nyamuk Aedes aegypti sebagai vektor utama DBD 

dapat dilakukan dengan berbagai metode, salah satu di antaranya dengan 

memelihara sanitasi lingkungan yang bertujuan mengurangi populasi 

nyamuk. Sementara itu, pengendalian populasi vektor yang banyak 

dilakukan antara lain secara mekanis, kimiawi, dan biologis terhadap 

nyamuk pradewasa dan dewasa (Zulfiana, 2009). Penggunaan insektisida 

kimia dalam pengendalian vektor secara berulang-ulang terbukti telah 

menimbulkan masalah baru, seperti halnya kurang mencapai sasaran ke 

tempat-tempat dimana serangga berada, juga karena insektisida dapat 

meninggalkan residu yang mencemari lingkungan. Insektisida kimia 

sintetik bersifat toksik terhadap organisme non target karena mempunyai 

spesifisitas yang rendah dan sudah banyak terjadi kasus resistensi serangga 

terhadap insektisida kimia sintesis. Oleh karena itu perlu adanya 
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insektisida yang ramah lingkungan seperti insektisida yang berasal dari 

senyawa bioaktif dari tumbuhan dan hewan (Dadang, 2008). 

Di Indonesia terdapat berbagai jenis tumbuhan dan tanaman yang 

berpotensi sebagai pestisida yang aman bagi lingkungan. Namun sampai 

saat ini pemanfaatan belum dilakukan secara maksimal. Saat ini 

setidaknya terdapat lebih dari 2.000 jenis tanaman yang telah dikenal 

memiliki kemampuan sebagai pestisida. Balai Penelitian Tanaman 

Rempah dan Obat (Balitro) di Bogor memiliki koleksi puluhan jenis 

tanaman yang dapat dipakai sebagai insektisida (Novizan, 2002). Beberapa 

tanaman yang dapat digunakan untuk mengusir nyamuk antara lain : zodia 

(Evodia suaveolens), serai wangi (Cymbopogon nardus), Lavender 

(Lavandula Latifolia), Geranium (Geranium homeanum), selasih 

(Ocimum), dan Suren (Ginanjar, 2008).  

Zodia (Evodia suaveolens) merupakan tanaman asli Indonesia, 

tanaman endemik di Papua, yang dikenal sebagai tanaman anti nyamuk. 

Tanaman ini memiliki potensi dikembangkan menjadi anti nyamuk yang 

ramah lingkungan. Berbagai penelitian telah membuktikan pengaruh 

tanaman ini untuk membunuh larva atau nyamuk, namun untuk uji hambat 

penetasan telur nyamuk Ae. aegypti jarang dilakukan.     

Berdasarkan urian di atas, maka perlu adanya penelitian tentang 

bahan anti nyamuk Aedes aegypti yang ramah lingkungan untuk 

dikembangkan sebagai tindakan preventif.  Dalam hal ini peneliti 

bermaksud melakukan penelitian mengenai daya hambat ekstrak Daun 

Zodia (Evodia suaveolens) terhadap penetasan telur nyamuk Aedes 

aegypti. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada ekstrak daun 

zodia pada konsentrasi 0%, 20%, 40%, 60% , 80% dan 100%. Konsentrasi 

sangat menetukan efek biologis yang bakal tumbuh yang dikenal dengan 

istilah konsentrasi letal atau LC, untuk memudahkan pengukuran efek 
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biologis diperlukan rasio perbandingan yang konsisten (Soemirat, 2003). 

Parameter penelitian adalah penetasan telur nyamuk Aedes aegypti setelah 

48 jam perlakuan. Penelitian ini bersifat kasar karena tidak dibedakan 

senyawa-senyawa kimia yang terkandung dalam ekstrak daun zodia.  

 

C. Rumusan Masalah 

Apakah pemberian ekstrak daun Zodia (Evodia suaveolens) efektif 

untuk menghambat proses penetasan telur nyamuk Aedes aegypti? 

   

D. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui apakah  pemberian ekstak daun zodia (Evodia 

suaveolens) efektif untuk menghambat penetasan telur nyamuk Aedes 

aegypti.   

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis   : 

a. Hasil ini diharapkan dapat memberikan bukti ilmiah tentang 

pengaruh ekstrak daun Zodia terhadap proses penetasan telur 

nyamuk Aedes aegypti. 

b. Memperkaya khasanah literatur kajian dan penelitian tentang 

entomomologi, khususnya nyamuk Aedes aegypti. 

2. Manfaat aplikatif   : 

a. Hasil penelitian ini dapat mendorong peneliti lain untuk meneliti 

dan mengembangkan lebih jauh tentang pengaruh ekstrak daun 

Zodia (Evodia suaveolens) untuk menghambat penetasan telur 

nyamuk Aedes aegypti. 

b. Memberi pemahaman dan menggerakan partisipasi masyarakat 

untuk bersama–sama melawan demam berdarah dengan bentuk 

tindakan pencegahan (Larvasida). 

 


