
DAYA BUNUH BEBERAPA  OBAT NYAMUK BAKAR TERHADAP 
KEMATIAN NYAMUK Anopheles aconitus 

 

 

SKRIPSI 

 

 

 

Oleh: 

MUH ISMAIL MARJUKI 
K 100050083 

 

 

 

 
FAKULTAS FARMASI 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

SURAKARTA 

2009 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Malaria merupakan penyakit menular yang telah dikenal sejak lama di Indonesia, 

pemerintah telah melaksanakan berbagai upaya untuk mengatasinya tetapi hingga saat 

ini masih merupakan masalah kesehatan terutama di daerah pedesaan (Anonim, 2001). 

Penyakit menular ini disebabkan oleh protozoa yaitu Plasmodium yang ditularkan 

melalui gigitan nyamuk Anopheles. Bila penyebabnya Plasmodium vivax, penyakitnya 

disebut malaria tertiana. Malaria ini ditandai dengan munculnya demam 3 hari sekali. 

Plasmodium malariae menyebabkan malaria kuartana yang ditandai dengan demam 

yang muncul tiap 4 hari. Plasmodium falciparum mengakibatkan malaria falciparum. 

Jenis malaria terakhir ini paling serius, bahkan bisa berakhir dengan kematian (Anonim, 

2002). 

Angka kesakitan malaria di Jawa Tengah pada tahun 2002 sebesar 1,44, tahun 

2003 sebesar 0,51, dan tahun 2004 sebesar 0,13. Angka kesakitan malaria di propinsi di 

Jawa Tengah yang terbesar adalah kabupaten Wonosobo (Soedarto, 1995). 

Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh masyarakat untuk penanggulangan 

nyamuk tersebut misalnya memasang kain kasa nyamuk atau kain tile di jendela rumah 

dan kamar tidur, pemakaian obat nyamuk, dengan melaksanakan pemberantasan 

nyamuk dan juga pemakaian insektisida kimia berbagai jenis, bentuk dan cara 

penggunaannya. Obat nyamuk semprot, obat nyamuk bakar, obat anti nyamuk elektrik 

ataupun obat nyamuk yang dioleskan tentunya mengandung insektisida beberapa 

senyawa kimia (Imansyah, 2003) 



Masyarakat di daerah-daerah pedesaan memilih obat nyamuk bakar sebagai upaya 

pemberantasan nyamuk di dalam rumah, karena harganya yang sangat terjangkau oleh 

tingkat ekonomi masyarakat, mudah dalam memperolehnya dan mudah dalam 

penggunaannya, namun masyarakat dalam membeli obat nyamuk tersebut tidak 

memperhatikan apakah obat nyamuk tersebut benar-benar efektif untuk mengendalikan 

nyamuk. 

Penulis meneliti obat nyamuk bakar merk A, B, C, D dan E, karena dari 8 toko di 

suatu pedesaan di Klaten yang menjual obat nyamuk bakar, 5 diantaranya menjual 

kelima merk obat nyamuk bakar tersebut. Namun dari kelima merk tersebut belum 

diketahui merk mana yang paling efektif  dalam membunuh nyamuk Anopheles 

aconitus. Maka dari itu penulis melakukan penelitian untuk mengetahui merk apakah 

yang paling efektif dalam membunuh nyamuk Anopheles aconitus. 

 

B. Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

Manakah obat nyamuk bakar yang paling efektif membunuh nyamuk Anopheles 

aconitus? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui obat nyamuk bakar yang paling 

Efektif (waktu tercepat) membunuh nyamuk Anopheles aconitus. 



D. Tinjauan Pustaka 

1. Nyamuk 

a. Sistematika  nyamuk Anopheles aconitus adalah sebagai berikut: 

Filum  : Arthopoda 

Clasis  : Insecta 

Ordo  : Diptera 

Famili  : Culicidae 

Genus  : Anopheles 

Spesies : Anopheles aconitus 

  

     (Djakaria, 2000) 

b. Morfologi 

Nyamuk Anopheles aconitus berukuran kecil (4-13 mm) dan rapuh. Kepalanya 

mempunyai probosis halus dan panjang melebihi panjang kepala. Pada nyamuk betina 

probosis dipakai sebagai alat untuk menghisap darah, sedangkan pada nyamuk jantan 

untuk menghisap bahan-bahan cair seperti cairan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan 

juga keringat. Di kiri kanan probosis terdapat palpus yang terdiri atas 5 ruas dan 

sepasang antena yang terdiri atas 15 ruas. Antena pada nyamuk jantan berambut lebat 

(plumose) dan pada nyamuk betina jarang (pilose). Sebagian besar toraks yang tampak 

(mesontom), diliputi bulu halus. Bulu ini berwarna putih/kuning dan membentuk 

gambaran yang khas untuk masing-masing spesies. Posterior dari mesonotum terdapat 

skutelum yang berbentuk melengkung (rounded). Sayap nyamuk panjang dan langsing, 

mempunyai vena yang permukaannya ditumbuhi sisik-sisik sayap (wing scales) yang 



terletak mengikuti vena. Pada pinggir sayap terdapat sederetan rambut yang disebut 

fringe. Abdomen berbentuk silinder dan terdiri atas 10 ruas. Dua ruas yang terakhir 

berubah menjadi alat kelamin. Nyamuk mempunyai 3 pasang kaki (hexapoda) yang 

melekat pada toraks dan tiap kaki terdiri atas 1 ruas femur, 1 ruas tibia, dan 5 ruas 

tarsus (Hoedojo, 2000). Nyamuk Anopheles aconitus menghisap darah atau cairan lain 

dalam posisi menungging (Soedarto, 1989). 

 

 
Gambar 1. Nyamuk Anopheles aconitus (Djakaria, 1998) 

 
c. Daur Hidup 

Nyamuk mengalami metamorfosis sempurna: telur berubah menjadi larva, larva 

tumbuh menjadi pupa dan pupa tumbuh menjadi dewasa. Stadium telur, larva, dan pupa 

hidup di dalam air, sedangkan stadium dewasa hidup beterbangan. Telur yang baru 

diletakkan berwarna putih, tetapi sesudah 1-2 jam berubah menjadi hitam. Telur 

diletakkan satu per satu terpisah di permukaan air. Telur kemudian menetas menjadi 

larva yang kemudian melakukan pengelupasan kulit sebanyak 4 kali, lalu tumbuh 

menjadi pupa dan akhirnya menjadi nyamuk dewasa jantan atau betina. Waktu yang 

diperlukan untuk pertumbuhan sejak telur diletakkan sampai menjadi dewasa bervariasi 

antara 2-5 minggu, tergantung pada spesies, makanan yang tersedia, dan suhu udara. 

Keterangan: 
1. Proboscis 
2. Palpus 
3. Antena 
4. Labellum 
5. Mata 
6. Toraks 
7. Abdomen 
8. Scutellum 
9. Halter 
10. Cerci 



Tempat perindukan nyamuk Anopheles bermacam-macam tergantung kepada spesies 

dan dapat dibagi menurut 3 kawasan  yaitu kawasan pantai, kawasan pedalaman, dan 

kawasan kaki gunung dan gunung. Anopheles aconitus ditemukan di kawasan 

pedalaman yang ada sawah, rawa, dan  saluran air irigasi (Hoedojo, 2000). 

2. Cara Pengendalian Vektor (Nyamuk) 

Menurut Iskandar, dkk. (1985) konsep dasar pengendalian vektor yang harus 

dijadikan pegangan adalah : 

a. Pengendalian vektor harus menerapkan bermacam–macam cara pengendalian 

agar vektor tetap berada di bawah garis batas yang tidak merugikan atau 

membahayakan. 

b. Pengendalian vektor tidak menimbulkan kerusakan atau gangguan ekologis 

terhadap tata lingkungan hidup. 

Metode yang lazim diterapkan untuk mengendalikan vektor dan binatang 

pengganggu sebagai berikut: 

a. Cara kimia 

Pengendalian vektor secara kimia yang penting adalah dengan menggunakan 

pestisida. Pestisida adalah nama umum bagi senyawa kimia yang bersifat racun dan 

dapat digunakan untuk memberantas hama, penyakit, maupun rumput – rumputan 

pengganggu tanaman. 

b. Cara fisika – mekanik  

Pengendalian vektor dan binatang pengganggu secara fisika–mekanik ini 

menitikberatkan usahanya pada penggunaan dan pemanfaatan faktor–faktor iklim, 

kelembaban, suhu, dan cara–cara mekanis. Termasuk dalam cara pengendalian ini 

adalah: 



1) Pemasangan perangkap (tikus dan burung). 

2) Pemasangan jaring yang mencegah masuknya tikus, serangga, dan lain-lain.  

3) Pemanfaatan cahaya untuk menarik dan atau menolak vektor dan binatang 

pengganggu. 

4) Pemanfaatan kondisi panas atau dingin untuk membunuh vektor dan binatang 

pengganggu. 

5) Pemanfaatan suara untuk menolak atau menarik vektor dan binatang pengganggu. 

6) Melakukan pembunuhan vektor dan binatang pengganggu dengan cara memukul, 

memijit atau menginjak. 

7) Pembalikan tanah sebelum penanaman. 

8) Pemanfaatan arus listrik untuk membunuh vektor dan binatang pengganggu di 

kawasan perumahan. 

c. Cara fisiolgi 

Pengendalian cara fisiologi adalah suatu cara pengendalian vektor dan binatang 

pengganggu dengan memanipulasi bahan – bahan penarik atau penolak vektor dan 

binatang pengganggu. 

d. Cara biologi 

Cara ini akan berlangsung secara alamiah, karena hanya mengusahakan musuh–-

musuh alamiahnya. Pengendalian vektor dan binatang pengganggu dengan cara 

memanfaatkan tumbuh–tumbuhan atau hewan, parasit, predator maupun kuman 

patogen terhadap vektor pengganggu yang menjadi sasaran. 

(Iskandar dkk., 1985) 



3. Upaya Pengendalian dengan Insektisida (Bahan Kimia) 

Pestisida secara harfiah berarti pembunuh hama, berasal dari kata pest dan sida. 

Pest meliputi hama penyakit secara luas. Sida berasal dari kata ceado yang berarti 

membunuh. Definisi pestisida menurut peraturan pemerintah No.7 tahun 1973 adalah 

sebagai berikut, pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan 

virus yang dipergunakan untuk : 

1) Memberantas atau mencegah hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian-

bagian tanaman atau hasil-hasil pertanian. 

2) Memberantas rerumputan. 

3) Mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan. 

4) Mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman 

(tidak termasuk pupuk). 

5) Memberantas atau mencegah hama-hama air. 

6) Memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad renik dalam rumah 

tangga, bangunan dan alat-alat angkutan, alat-alat pertanian. 

7) Memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan 

penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan 

pada tanaman, tanah, dan air  (Ekha, 1992). 

Insektisida digolongkan menjadi beberapa macam menurut cara kerjanya yaitu: 

1). Racun perut (stomach poison) 

Racun  bisa menimbulkan kematian karena bahan aktif atau racun akan bekerja di 

dalam perut serangga. Racun ini harus diberikan secara umpan (dicampur dengan 

bahan-bahan lain sebagai penarik serangga). 



2). Racun kontak (contact poison) 

Racun ini bekerja apabila serangga menyentuh insektisida atau tanaman yang 

telah disemprot dengan insektisida, akan mengalami keracunan dan akhirnya mati. 

Racun atau bahan aktif akan meresap ke dalam tubuh melalui kulit luar, menembus 

saluran darah atau dengan melalui pernafasan kemudian bekerja dalam tubuh sehingga 

serangga akan mati.  

3). Racun sistemik (systemic poisons) 

Insektisida jenis ini dapat diserap oleh tanaman akan tetapi tidak mengganggu 

atau merugikan tanaman lainnya serta tanaman itu sendiri. Racun yang terserap ke 

dalam tanaman, maka tanaman tersebut mempunyai daya penolak bahkan daya 

mematikan bila ada serangga yang memakannya. Kandungan racun pada tanaman 

hanya sampai pada batas waktu tertentu, bila pemberian pestisida dihentikan maka 

dalam waktu yang tidak lama tanaman sudah tidak mengandung racun lagi. 

4).  Fumigan (fumigant) 

Pestisida ini mematikan serangga setelah zat fumigan terserap ke dalam tubuh 

serangga melalui pernafasannya. Jadi pestisida harus difumigasikan atau diuapkan 

dalam bentuk gas pada ruangan-ruangan tertutup. 

5). Antraktan (anttractant) 

Pestisida ini dapat mengeluarkan bau-bauan yang bisa menarik jenis serangga 

tertentu setelah serangga mendekat dan terkumpul, maka bisa dengan mudah 

memusnahkannya. 



6).  Repelan (repellen) 

Pestisida ini dapat mengeluarkan bau-bauan yang bisa menolak atau mengusir 

serangga. Jadi bau yang dikeluarkan adalah bau yang tidak disenangi oleh serangga-

serangga pengganggu (Wudianto, 1995).  

Penggolongan insektisida berdasarkan susunan kimianya, dibagi atas: 

1). Insektisida anorganik  

Insektisida anorganik, adalah insektisida yang berasal dari unsur-unsur alamiah 

dan tidak mengandung karbon. Contohnya: asam borat, arsenit timbal, kalsium arsenat, 

sulfat tembaga, dan kapur belerang. 

2) Insektisida organik 

Insektisida ini dibagi menjadi dua yaitu insektisida organik sintetik dan 

insektisida organik alami.  

a). Insektisida organik sintetik adalah insektisida yang terdiri dari unsur karbon, 

hidrogen, dan nitrogen. Kelompok ini merupakan buatan pabrik. Contohnya: 

insektisida.  

b). Insektisida organik alam adalah insektisida yang berasal dari bahan hidup seperti 

tumbuhan dan mikroba. Insektisida organik alam yang berasal dari tanaman atau 

dari hasil tanaman sering disebut insektisida botanis, dan insektisida organik alam 

yang berasal dari mikroba (seperti jamur, bakteri, dan virus) disebut insektisida 

mikrobial (Jumar, 2000). 

4. Kandungan Bahan Aktif Obat Nyamuk Bakar 

Bahan aktif obat nyamuk A, B, C, D, dan E merupakan insektisida organik 

sintesis yaitu pyrethoid. Insektisida pyrethroid diperoleh dari campuran alami, 



pyrethrum, dari pengeringan pangkal bunga dari bunga Chrysanthemum cineriaefolium. 

Ester alkohol asam sintetis dikategorikan kedalam beberapa unsur kelas aktif, yaitu 

jenis pyrethrins I dan II. Jenis pyrethrins I meliputi allethrine, permethrin, dan 

cismethrin; jenis pyrethrins II meliputi fenvalerate, deltamethrin, dan cypermethrin. 

Adapun kandungan bahan aktif kelima merek tersebut adalah: 

a. Obat Nyamuk A 

1. Bahan aktif : Transflutrin 

2. Kadar   : 0,03% 

b. Obat Nyamuk B 

1. Bahan aktif : S-Bioaletrin 

2. Kadar   : 0,03% 

c. Obat Nyamuk C 

1. Bahan aktif : D-Alletrin 

2. Kadar   : 0,20% 

d. Obat Nyamuk D 

1. Bahan aktif : D-Alletrin dan Metoflutrin 

2. Kadar   : 0,001% dan 0,0075% 

e. Obat Nyamuk E 

1. Bahan aktif : Metoflutrin 

2. Kadar   : 0,015% 

 



a. Tranflutrin 

Menurut Iskandar (1985) tranflutrin adalah pestisida golongan pyretroid yang 

merupakan bagian dari insektisida organik sintetik. Sama halnya dengan alletrin yang 

juga termasuk insektisida organik sintetis dan sering digunakan sebagai bahan aktif 

insektisida rumah tangga. 

Keputusan Menteri Pertanian  No.401/Kpts/Sr.140/6/2004 tentang pendaftaran 

pestisida untuk ekspor, telah diijinkan penggunaan insektisida dengan kadar kandungan 

bahan aktif transflutrin sebesar 0,04%. Sehingga kadar bahan aktif transflutrin yang 

terkandung dalam obat nyamuk A yang digunakan dalam penelitian ini tidak melebihi 

persentase kadar bahan aktif yang diijinkan. 

Rumus Molekul  : C15H12Cl2F4O2 

BM    : 370,15 

Organoleptis   : tak berwarna. 

Daya larut : mudah larut dalam air dan di dalam bahan pelarut organik. 

Stabilitas : dapat disimpan di atas 2 tahun di dalam kondisi normal, 

bersifat alkali dan dapat diuraikan oleh radiasi sinar ultra 

violet 

(Anonimd, 2008) 

b. Alletrin 

Menurut Iskandar (1985) alletrin adalah senyawa sintetis yang mempunyai 

senyawa cinerin 1 dan pyrethrum. Mula-mula alletrin disintesa oleh para ahli untuk 

menggantikan pyrethrum alamiah yang harganya cukup mahal. 



Menurut Baehaki (1993) allethrin merupakan senyawa pyrethroid dan bersifat 

lebih stabil apabila terkena sinar matahari, artinya tidak mengalami fitolisis. Penguapan 

sangat minimal sehingga aktivitas residunya cukup lama. Selain itu alletrin juga 

persisten dibanding pyrethrum. Penggunaan allethrin tidak menimbulkan fitotoksik, 

tetapi menimbulkan alergenik pada beberapa orang.  

Departemen Kesehatan pada tahun 1994 telah mengijinkan penggunaan 

insektisida untuk perumahan dengan kadar kandungan bahan aktif allethrin sebesar 

4,0% (Anonim, 1994). 

 

Rumus Molekul  : C19H26O3 

BM    : 302,42 

Organoleptis   : cairan kuning pucat. 

 Bobot jenis   : 1,00-1,02 

Titik nyala   : 113 0C 

Daya larut : mudah larut dalam air dan di dalam bahan pelarut organik. 

Stabilitas : dapat disimpan di atas 2 tahun di dalam kondisi normal, 

bersifat alkali dan dapat diuraikan oleh radiasi sinar ultra 

violet. 

(Anonima, 2008) 

 

c. S-bioallethrin 

S-Bioallethrin adalah suatu pyrethroid insectisida (obat pembasmi serangga) 

dengan suatu spektrum aktivitas luas, bereaksi dengan kontak langsung dan mempunyai 



karakteristik efek a strong knock-down (efek langsung jatuh pada serangga), bahan ini 

aktif pada serangga yang terbang dan merayap khususnya pada nyamuk, lalat, tawon, 

lipas, kutu, kutu busuk, semut, dan lain lain S-bioallethrin secara luas digunakan dalam 

pembuatan obat pembasmi serangga bakar, obat serangga cair dan obat serangga 

elektrik, S-bioallethrin dapat digunakan sendiri atau yang dikombinasikan dengan obat 

pembasmi serangga yang lain, seperti bioresmethrin, permethrin atau deltamethrin dan 

dengan atau tanpa suatu sinergis (Piperonyl butoxide) sebagai solusi. (Anonima,2008) 

Rumus Molekul  : C19H26O3 

BM    : 302,42 

Organoleptis   : cairan kuning pucat. 

 Bobot jenis   : 1,00-1,02 

Titik nyala   : 113 0C 

Daya larut : mudah larut dalam air dan di dalam bahan pelarut organik. 

Stabilitas : dapat disimpan di atas 2 tahun di dalam kondisi normal, 

bersifat alkali dan dapat diuraikan oleh radiasi sinar ultra 

violet. 

(Anonima, 2008) 

d. D-Allethrin 

Nama kimia  : D-allethrin 

Rumus Molekul : C19H26O3 

BM   : 302,42 

Jenisnya  : Insektisida 

Kelas   : Pyrethroid 



D-Allethrin adalah suatu Pyrethroid campuran. merupakan suatu insektisida 

kontak kuat yang menghasilkan a strong knock-down cepat, melawan hama-hama rumah 

tangga (lalat, nyamuk, kutu, kecoak) (Anonimb, 2008) 

 

e. Metofluthrin 

Nama umum  : metofluthrin  

Rumus Empiris : C
18

H
20

F
4
O

3 
 

Kelas kimia  : Pyrethroid ester  

Status registrasi : rumus kimia baru, digunakan selain pada makanan  

Penggunaan metofluthrin disarankan menggunakan dengan cara yang  aman, 

dikarenakan metofluthrin adalah satu neurotoxin (beracun terhadap jaringan syaraf). 

(Anonim c, 2008) 

Jenis pyrethrins I merupakan hasil perulangan depolarisasi dari axons dengan 

menghambat aktivasi dari sodium. Jenis pyrethrins II mempunyai mekanisme yang 

sama, tetapi durasi aksi lebih panjang, dan juga mempengaruhi reseptor GABA yang 

memediasi klorida. (Barile, 2005) 

Gejala keracunan oleh Pyrethroid  

1). Iritasi pada kulit dan mata. 

2). Irritability nampak, sensasi ekspresi muka yang abnormal, sensasi dalam 

berkeringat, perasaan geli yang merambat di atas kulit, kematian rasa. 

3). Sakit kepala, peningan, mual, muntah, diare, Air ludah berlebihan, kelelahan. 

4). Di dalam kasus tertentu dapat menyebabkan sesak nafas.  

       (Anonimb, 2008) 



E. Keterangan Empiris 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan suatu data ilmiah 

tentang keefektifan daya bunuh obat nyamuk bakar terhadap nyamuk Anopheles 

aconitus. 

 

 


