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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Nyamuk merupakan vektor dari beberapa penyakit seperti malaria, filariasis, 

demam berdarah dan yellow fever yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan 

yang serius pada manusia (Kiran et al., 2005). Penelitian ini menggunakan larva 

nyamuk Anopheles maculatus dan Anopheles aconitus, dimana Anopheles 

maculatus banyak ditemukan di Sumatera dan Jawa (Gandahusada, 1995) 

sedangkan Anopheles aconitus merupakan vektor utama penyakit malaria di Jawa 

dan Bali (Anonim, 1995). Untuk itu perlu dilakukan pengendalian vektor, baik 

secara kimiawi maupun hayati. Namun pengendalian vektor secara kimiawi dapat 

menimbulkan pencemaran lingkungan, seperti timbulnya resistensi dan peledakan 

hama sekunder (Luckman and Metcalft, 1982). Alternatif lain untuk 

pemberantasan penyakit malaria dapat dilakukan dengan pengendalian vektor 

dengan menggunakan larvasida dari tanaman obat–obatan (Maesaroh, 2005). 

Tanaman inggu telah dilaporkan memiliki aktivitas farmakologis sebagai 

insect repellent, antelmintik, larvasida, antibakteri, abortive agent, antiinflamasi, 

antijamur, dan antitumor (Pollio et al., 2007). Salah satu senyawa yang 

bertanggung jawab sebagai agen pembunuh larva nyamuk adalah 4-

hidroksikumarin yang terkandung di dalam Ruta angustifolia. Aktivitas larvasida 

dari ekstrak minyak esensial famili rutaceae dapat membunuh tiga jenis vektor 

nyamuk yaitu: Ae. aegypti, An. stephensi dan Cx. quinquefasciatus (Tiwary et al., 

2007). Dalam percobaan yang telah ada, dibuat dari beberapa ekstrak dengan 

bermacam-macam pelarut, hasil yang didapatkan bahwa ekstrak etil asetat daun 

kari (Murraya koenigii) famili Rutaceae yang memiliki aktivitas larvasida pada 

Anopheles stephensi dengan LC50 647,55 ppm, namun efektifitasnya dibawah 

pelarut heksan dengan LC50 418,74 ppm (Arivoli & Tennyson, 2011). Menurut 

Kiran et al., (2006) batang ekstrak Chloroxylon swietenia (Rutaceae) memiliki 

harga LC50 19,00 ppm untuk Anopheles stephensi. Ruta angustifolia, Murraya 
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koenigii dan Chloroxylon swietenia merupakan tanaman dengan famili yang sama, 

sehingga Ruta angustifolia dimungkinkan memiliki aktivitas larvasida. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah ekstrak etil asetat batang inggu memiliki aktivitas larvasida terhadap 

larva nyamuk Anopheles maculatus dan Anopheles aconitus? 

2. Berapa LC50 ekstrak etil asetat batang inggu terhadap larva nyamuk 

Anopheles maculatus dan Anopheles aconitus? 

3. Apa saja kandungan senyawa yang terdapat dalam ekstrak etil asetat batang 

inggu? 

 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian adalah: 

1. Mengetahui aktivitas larvasida ekstrak etil asetat batang inggu terhadap 

larva Anopheles maculatus dan Anopheles aconitus. 

2. Menentukan LC50 ekstrak etil asetat kulit inggu terhadap larva nyamuk 

Anopheles maculatus dan Anopheles aconitus. 

3. Menentukan kandungan senyawa yang terdapat dalam ekstrak etil asetat 

batang inggu. 
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D. Tinjauan Pustaka 

 

1. Tanaman inggu (Ruta angustifolia L.)                                                                                        

a. Sinonim 

Nama lain dari Ruta angustifolia L. adalah Ruta chalepensis L.var. 

angustifolia dan Ruta graveolens (Dalimartha, 1999).  

 

b. Klasifikasi 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub Divisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Bangsa  : Geraniales 

Suku  : Rutaceae  

Marga  : Ruta 

Jenis  : Ruta angustifolia (L.) 

 

c. Nama Daerah 

Pohon inggu memiliki beberapa nama daerah antara lain aruda (Sumatera), 

inggu, godong inggu (Jawa), dan anruda busu (Sulawesi) (Anonim, 1989). 

 

d. Deskripsi 

Pemerian dari inggu yaitu bau aromatik, khas, dan rasa agak pedas. Secara 

makroskopis daun majemuk inggu menyirip rangkap ganjil, tidak bertangkai, 

helaian anak daun berbentuk lanset atau jorong memanjang, pinggir daun agak 

menggulung ke bawah, permukaan atas licin, ibu tulang daun dan tulang cabang 

menonjol pada permukaan bawah dengaan warna hijau keputihan (Anonim, 

1989).  
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Gambar 1. Tanaman inggu yang diuji aktivitas larvasidanya terhadap larva nyamuk 
Anopheles maculatus dan Anopheles aconitus. 

 

e. Kandungan Kimia Tanaman Inggu 

Kandungan kimia yang terdapat dalam tanaman inggu adalah alkaloid, 

furokumarin, kumarin, alkaloid, furokuinolon, flavonoid, fenol, asam amino dan 

saponin ditemukan dalam daun dan akar muda. Minyak atsiri herba inggu 

mengandung senyawa keton, seskuiterpenoid, monoterpenoid, 2-undeanon, 2-

heptanol asetat, 1-dodekanol, geyrene, dan 2-nonanon (Soleimani, 2009).  

Penelitian lain menyebutkan bahwa senyawa yang terkandung di dalam 

tanaman inggu yaitu alkaloid yang memiliki efek antihistamin, antiinflamasi, dan 

splasmolitik. Furanokumarin, bergapten, dan ksantotoksin memiliki efek 

spasmolitik pada otot halus. Rutin terkenal karena kemampuannya untuk 

mengurangi permeabilitas kapiler dan juga berguna untuk melawan edema, 

atherogenesis, thrombogenesis, peradangan, kejang, dan hipertensi. Ruta 

graveolens digunakan sebagai agen perasa, insect repellent, pasta gigi, pengurang 
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rasa sakit pada telinga, intestinal fermifuge, dan sebagai antidote toksin dari ular 

dan kalajengking (Feire et al., 2010).  

 

2. Anopheles spp 

 Malaria termasuk jenis penyakit yang disebabkan oleh Protozoa genus 

plasmodium, yang ditandai dengan demam mendadak anemia pembesaran lipha 

(Anonim, 1983). Daur hidup dari malaria terdiri dari fase eksogen (sporogoni) 

dalam badan nyamuk Anopheles dan fase aseksual (skizogoni) dalam badan 

hospes vertebrata termasuk manusia. Fase aseksual mempunyai dua daur, yaitu 

daur eritrosit dalam darah dan daur dalam sel parenkin hati (Hadidjaja dan 

Margono, 2011). 

Vektor pembawa dari penyakit malaria yang terdapat di Indonesia adalah 

nyamuk Anopheles maculatus dan Anopheles aconitus. Klasifikasi dari kedua 

nyamuk tersebut adalah sebagai berikut : 

Anopheles maculatus 

Phylum  : Arthropoda 

Classis  : Hexapoda/Insecta 

Sub Classis  : Pterigota 

Ordo    : Diptera 

Familia : Culicidae 

Sub Famili  : Anophellinae 

Genus   : Anopheles 

Spesies : Anopheles maculatus 

 

Anopheles aconitus 

Phylum  : Arthropoda 

Classis  : Hexapoda/Insecta 

Sub Classis : Pterigota 

Ordo  : Diptera 

Familia  : Culicidae 

Sub Famili : Anophellinae 
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Genus   : Anopheles 

Spesies  : Anopheles aconitus (Djakaria, 2000) 

 

Siklus hidup nyamuk diawali dari telur, larva, kepompong dan nyamuk. 

Hewan uji yang dipakai untuk uji larvasida adalah nyamuk Anopheles pada fase 

larva. Larva terletak di air dan mengalami empat masa pertumbuhan (stadium) 

yaitu: stadium 1 (± 1 hari), stadium II (± 1-2 hari), stadium III (± 2 hari), dan 

stadium IV (± 2-3 hari). Masing-masing stadium ukurannya berbeda-beda dan tiap 

pergantian stadium disertai dengan pergantian kulit, dan belum ada perbedaan 

jantan dan betina. Pada pergantian kulit terakhir berubah menjadi kepompong 

dengan umur rata-rata antara 8-14 hari (Hiswani, 2004). 

 

 
Gambar 2. Siklus hidup nyamuk Anopheles maculatus dan Anopheles aconitus 

 

3. Insektisida  

Insektisida adalah bahan kimia yang mengandung senyawa kimia yang 

digunakan untuk membunuh serangga. Insektisida yang baik mempunyai sifat: 

mempunyai daya bunuh yang besar dan cepat serta tidak berbahaya bagi binatang 

vertebrata termasuk manusia dan ternak, murah harganya dan mudah didapatkan 
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dalam jumlah besar dan memiliki susunan senyawa yang stabil dan tidak mudah 

terbakar (Sutanto dkk, 2008). 

 

4. Abate ® (Themepos) 

Themepos adalah satu dari beberapa organofosfat yang digunakan untuk 

mengontrol larva nyamuk dan satu-satunya organofosfat yang cukup banyak 

digunakan sebagai larvasida. Themepos dapat menyebabkan penghambatan 

kolinesterase pada manusia sehingga terjadi overstimulasi pada sistem syaraf yang 

menyebabkan mual, pusing, kebingungan, dan untuk pemaparan yang sangat 

tinggi dapat menyebabkan paralisis pada pernafasan bahkan kematian (Anonim, 

2001). 

 

5. Ekstraksi Simplisia 

a. Metode ekstraksi 

Metode dasar ekstraksi obat adalah maserasi dan perkolasi. Pemilihannya 

berdasarkan beberapa faktor seperti sifat dari bahan mentah obat dan daya 

penyesuaian dengan tiap macam metode ekstraksi dan kepentingan dalam 

memperoleh ekstrak yang sempurna atau mendekati sempurna dari obat (Ansel, 

1989).  

Metode ekstraksi yang tepat tergantung pada kandungan bahan tumbuhan 

dan jenis senyawa yang disari. Prosedur klasik untuk memperoleh kandungan 

senyawa organik dari bagian-bagian tanaman kering seperti biji, akar, dan daun 

adalah dengan mengekstraksi secara berkesinambungan serbuk bahan yang 

digunakan dengan cara soxhletasi atau dengan cara maserasi menggunakan pelarut 

yang sesuai (Harborne, 1996). 

Hasil ekstraksi adalah ekstrak, jadi ekstrak merupakan sediaan kering, 

kental, atau cair dibuat dengan menyari simplisia nabati atau hewani menurut cara 

yang cocok, di luar pengaruh sinar matahari langsung (Anonim, 1979). 

b. Penyari  

Etil asetat merupakan cairan penyari yang jernih, tidak berwarna, cairan 

yang mudah menguap dengan bau buah-buahan dan memiliki rasa yang 
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menyenangkan bila terlarut. Etil asetat merupakan cairan yang mudah terbakar. 

Etil asetat harus disimpan dalam wadah tertutup, terlindung dari cahaya, dan 

temperaturnya tidak lebih dari 30ºC. Penggunaan etil asetat tidak menunjukkan 

timbulnya karsinogenenik pada manusia (Rowe et al., 2009). Etil asetat digunakan 

untuk mendapatkan metabolit sekunder yang diperlukan. Pemilihan etil asetat 

didasarkan pada titik didihnya yang rendah yang umumnya mudah digunakan dari 

standpoint yang mudah dikonsentrasikan. Etil asetat relatif lebih cepat dievaporasi 

dibandingkan dengan air dan etanol (Sarker et al., 2006). 

 

6. Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

Kromatografi lapis tipis merupakan kromatografi planar. Fase diamnya 

berupa lapisan yang seragam pada permukaan bidang datar yang didukung oleh 

lempeng kaca, pelat alumunium, atau plat plastik (Gandjar dan Rohman, 2009). 

Metode dengan KLT dianggap paling efektif untuk segi biaya analisis yang 

rendah dengan campuran yang sederhana ketika menggunakan jumlah sampel 

yang banyak (Poole and Poole, 1994). 

 

 

E. Landasan Teori 

Tanaman yang berasal dari famili Rutaceae ditemukan senyawa terpenoid 

yang mempunyai aktivitas insektisida alami (Duke, 1990). Kandungan minyak 

esensial famili Rutaceae efektif sebagai larvasida alami untuk menghambat vektor 

nyamuk Anopheles stephensi (Tiwary et al., 2007). Beberapa tanaman yang 

termasuk famili Rutaceae memiliki daya larvasida serta menghambat 

pertumbuhan beberapa vektor nyamuk pada bagian buah dan daunnya. Tanaman 

tersebut antara lain Murraya koenigii, Chloroxylon swietenia, Euodia ridleyi, dan 

Citrus sinensis. Menurut Kiran et al., (2008) senyawa yang bertindak sebagai 

agen pembunuh larva adalah terpenoid (seskuiterpenoid). Dalam tanaman inggu, 

terdapat 4,1% monoterpenoid dan 13,3% seskuiterpenoid (Soleimani et al., 2009).  

Penelitian lain menyebutkan bahwa senyawa furokumarin dan kuinolon dapat 

dijadikan sebagai komponen larvasida (Emam et al., 2008). Salah satu kandungan 
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kimianya, yaitu 4-hidroxycoumarin memiliki aktivitas larvasida dalam membunuh 

Ae. Aegypti (Jung and Moon, 2011). Sebagai pembandingnya, digunakan tanaman 

Ruta montana yang berasal dari satu genus. Dalam batang Ruta montana banyak 

terkandung senyawa kumarin (Abdelwahab et al., 2011). Menurut teori yang ada, 

kumarin merupakan senyawa yang larut dalam etil asetat sehingga dimungkinkan 

terdapat efek larvasida yang terkandung di dalam ekstrak etil asetat batang inggu. 

 

 

F. Hipotesis 

Ekstrak etil asetat batang inggu mempunyai aktivitas larvasida terhadap 

larva nyamuk Anopheles maculatus dan Anopheles aconitus. Ekstrak etil asetat 

kulit batang inggu memiliki kandungan kumarin dan terpenoid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


