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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

 Malaria merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah 

kesehatan masyarakat di Indonesia. Malaria merupakan salah satu penyakit 

endemis yang menjadi penyebab utama kesakitan dan kematian penduduk di 

daerah-daerah tertentu di Indonesia (Prabowo, 2007). 

 Penyakit malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit 

protozoa yang disebut plasmodium, yang hanya dapat dilihat dengan 

mikroskop. Penyakit malaria ditularkan dari penderita ke orang yang sehat 

oleh nyamuk Anopheles. Penyakit malaria merupakan suatu penyakit ekologis. 

Penyakit ini sangat dipengaruhi oleh kondisi-kondisi lingkungan yang 

memungkinkan nyamuk untuk berkembang biak dan berpotensi melakukan 

kontak dengan manusia dan menularkan parasit malaria. Oleh karena itu, 

pemberantasan malaria tetap menjadi salah satu prioritas dalam 

pemberantasan penyakit menular yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan 

Indonesia. Berdasarkan hasil pencatatan dan pelaporan Dinas Kesehatan  pada 

tahun 1998 di pulau jawa dan Bali dari 18 kasus per 100 ribu penduduk 

mengalami peningkatan pada tahun 2000 yaitu 48 kasus per 100 ribu 

penduduk. Di luar Jawa dan Bali peningkatan terjadi dari 1.750 per 100 ribu 

penduduk pada tahun 1998 menjadi 2.800 per 100 ribu penduduk pada tahun 

2000. Dari hasil pencatatan dan pelaporan Dinas Kesehatan tahun 1993, API 
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(Annual Parasites Incidence) rata-rata mencapai 63% Menurut Dinas 

Kesehatan saat ini tercacat 107 juta penduduk Indonesia yang tinggal di 

daerah beresiko tertular malaria yang tersebar di 310 kabupaten/kota atau 

sekitar 70,3% dari total kabupaten di Indonesia.  (Depkes, 2007). 

Kasus luar biasa malaria dapat dicegah meskipun pada tahun 2006 dan 

2007 telah terjadi kejadian luar biasa dan peningkatan kasus malaria pada 8 

kabupaten di 8 propinsi yang meliputi 20.331 jiwa penduduk, 12 desa dengan 

1.051 kasus positif, dan 23 diantaranya berakhir dengan kematian (Depkes, 

2007). Berdasarkan data dari provinsi Jawa Tengah pada tahun 2005 kasus 

klinis malaria berjumlah 222.704 yang tersebar di 28 kabupaten/kota. 

Dibanding pada tahun 2004 jumlah kasus klinis maupun positif malaria di 

Jawa Tengah mengalami penurunan. Berdasarkan data dari DKK Sukoharjo di 

bagian Penanggulangan dan Pemberantasan penyakit (P2P), pada tahun 2005 

terdapat 3 kasus penyakit malaria. Sedangkan pada tahun 2006 terdapat 2 

kasus (Dinkes, 2006).  

Upaya yang dilakukan dalam pemberantasan penyakit malaria adalah 

pencarian dan pengobatan penderita, pengendalian vektor untuk memutus 

mata rantai penularan, serta peningkatan pengetahuan masyarakat tentang 

pemberantasan penyakit malaria (Achmadi, 2005). Pemberantasan nyamuk 

meliputi pengendalian tempat perindukan, larva dan nyamuk dewasa. Larva 

diberantas dengan menggunakan insektisida, dengan memelihara ikan 

pemangsa larva. Nyamuk dewasa diberantas dengan insektisida. Perlindungan 
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orang-orang yang rentan juga diperhatikan dalam pencegahan penyakit 

malaria. 

Shanmugam (2006) melaporkan bahwa berdasarkan penelitian ekstrak 

jus asam jawa (Tamarindus indica) mempunyai daya larvasida yang efektif 

terhadap larva nyamuk Aedes aegypti. Sehingga semakin tinggi konsentrasi 

ekstrak jus asam jawa maka mortalitasnya meningkat. 

Berdasarkan dari beberapa hasil penelitian terlihat mengarah kepada 

penggunaan bahan-bahan yang terdapat di alam yang lebih aman untuk 

manusia dan lingkungan, serta sumbernya tersedia di alam dalam jumlah 

besar. Berbagai jenis tumbuhan berfungsi sebagai sumber hayati yang penting 

bagi manusia, diantaranya dapat dimanfaatkan sebagai insektisida.  

Tanaman belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L.) telah dimanfaatkan 

sebagai obat tradisional. Adapun kandungan kimia dari belimbing wuluh 

(Averrhoa bilimbi L.) yaitu alkaloid, saponin, dan flavonoid (Litbangkes, 

2004). Saponin merupakan golongan senyawa triterpennoid yang dapat 

digunakan sebagai insektisida (Mawuntyas dan Tjandra, 2006).  

Berdasarkan kandungan kimia tersebut, maka peneliti juga ingin 

mengetahui apakah air perasan buah belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L.) 

mempunyai daya insektisida dan pembunuh terhadap larva nyamuk Anopheles 

aconitus instar III. Berdasarkan hasil uji pendahuluan yang telah dilakukan 

oleh peneliti dengan menggunakan dosis yaitu 0 (kontrol), 0,5%, 0,6%, 0,7%, 

0,8%, 0,9%, 1,0%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3,0%, 3,5%, 4,0%, 4,5%, 5,0%. 
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Didapatlah dosis yang akan digunakan pada saat uji sebenarnya adalah 0 

(kontrol), 2,0%, 2,5%, 3,0%, 3,5%, 4,0%, 4,5%, 5,0%  

 

B. Perumusan Masalah 

1. Apakah ada pengaruh pemberian air perasan buah belimbing wuluh 

(Averrhoa bilimbi L.) terhadap kematian larva nyamuk Anopheles aconitus 

instar III ? 

2. Bagaimanakah efektivitas air perasan buah belimbing wuluh (Averrhoa 

bilimbi L.) terhadap kematian larva nyamuk Anopheles aconitus instar III ? 

3. Berapakah dosis penambahan air perasan buah belimbing wuluh 

(Averrhoa bilimbi L.) yang paling efektif untuk membunuh larva nyamuk 

Anopheles aconitus instar III ? 

 

C. Hipotesis 

Ada pengaruh pemberian air perasan buah belimbing wuluh (Averrhoa 

bilimbi L.) terhadap kematian larva nyamuk Anopheles aconitus instar III.  

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian air perasan buah belimbing wuluh 

(Averrhoa bilimbi L.) terhadap kematian larva nyamuk Anopheles aconitus 

instar III. 

2. Untuk mengetahui efektivitas air perasan buah belimbing wuluh (Averrhoa 

bilimbi L.) terhadap kematian larva nyamuk Anopheles aconitus instar III.  
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3. Untuk mengetahui dosis penambahan air perasan buah belimbing wuluh 

(Averrhoa bilimbi L.)  yang efektif untuk membunuh larva nyamuk 

Anopheles aconitus instar III. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Memberikan informasi mengenai manfaat air perasan buah belimbing 

wuluh (Averrhoa bilimbi L.)  terhadap kematian larva nyamuk Anopheles 

aconitus instar III. 

2. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengendalian larva 

yaitu dengan air perasan buah belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L.) 

sehingga masyarakat dapat terlindung dari penyebaran penyakit malaria. 

3. Bagi Penulis 

Menambah pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan mengenai cara 

pengendalian larva nyamuk serta memberi masukkan kepada peneliti 

selanjutnya. 

 

F. Ruang Lingkup 

 Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai 

efektivitas air perasan buah belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L.) dalam 

membunuh larva nyamuk Anopheles aconitus instar III tahun 2008. 

 




