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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Demam Berdarah Dengue (DBD) atau Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) 

merupakan manifestasi klinis yang berat dari penyakit arbovirus (Soedarmo, 

2005). Penyakit ini merupakan demam virus berat yang  terjadi secara sporadik 

dan epidemik yang ditularkan di antara manusia dan primata lainnya melalui 

gigitan nyamuk (Bell et al., 1995). 

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah demam tinggi yang muncul tiba-

tiba yang biasanya berlangsung selama 2-7 hari. Penderita juga sering merasa 

mual, muntah, sakit kepala, nyeri otot, nyeri persendian, nyeri tulang, dan perut 

terasa kembung. Tanda khas yang muncul saat penyakit mulai parah adalah terjadi 

pendarahan (Satari dan Meiliasari, 2004). Kasus DBD setiap tahun di Indonesia 

terus meningkat dan bahkan dikhawatirkan makin merajalela dengan pemanasan 

global. Pusat Informasi Departemen Kesehatan mencatat, jumlah kasus DBD di 

Indonesia pada bulan Januari 2008 mencapai 8.765 kasus dengan 68 korban 

meninggal (Agnes, 2008).  

DBD ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti yang dapat menyebabkan 

gangguan pada manusia karena kebiasaannya menggigit dan menghisap darah. 

Nyamuk A. aegypti berperan sebagai vektor penyakit yang dapat menjadi masalah 

kesehatan masyarakat. Nyamuk dewasa memiliki ciri berwarna hitam, berukuran 

sedang dan terdapat bintik-bintik hitam putih di kaki atau badan nyamuk. Nyamuk 
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ini selalu bertelur dalam air tergenang atau ditempat-tempat yang lembab yang 

akan tergenangi air hujan (Gandahusada, dkk., 1998). 

Untuk mengatasi masalah penyakit DBD di Indonesia telah puluhan tahun 

dilakukan berbagai pemberantasan vektor, tapi hasilnya belum optimal. Usaha 

untuk memberantas nyamuk dapat dilakukan dengan dua cara yaitu cara kimia  

dan pengelolaan lingkungan. Pengendalian vektor dengan cara kimia misalnya 

pengasapan atau fogging untuk membunuh nyamuk dewasa sedangkan untuk 

pemberantasan larva dapat digunakan abate. Cara ini biasanya dengan 

menaburkan abate dalam bejana tempat penampungan air. Pemberantasan secara 

kimiawi dapat dilakukan dengan pemberantasan sarang nyamuk yang pada 

dasarnya adalah memberantas jentik atau mencegah agar nyamuk tidak dapat 

berkembang biak. Cara ini dilakukan dengan menghilangkan atau mengurangi 

tempat-tempat perindukan (Chahaya, 2003).  

Penggunaan insektisida yang berlebihan dan berulang-ulang dapat 

menimbulkan dampak yang tidak diinginkan seperti pencemaran lingkungan, 

maka salah satu cara untuk mendapatkan bahan kimia yang ramah lingkungan 

adalah memanfaatkan potensi alam yaitu tanaman yang mengandung 

bioinsektisida. Salah satunya adalah tanaman serai (Andropogon nardus L) yang 

dapat dimanfaatkan sebagai pengusir nyamuk karena mengandung zat-zat seperti 

geraniol, metil heptenon, terpen-terpen, terpen-alkohol, asam-asam organik dan 

terutama sitronela sebagai obat nyamuk semprot (Anonim, 2007). Minyak atsiri 

serai dapat digunakan sebagai insect repellent dengan memberikan perlindungan 

terhadap gigitan nyamuk sebesar 71,4 % (Jantan and Zaki., 1998). 
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Untuk memudahkan dan meningkatkan kenyamanan penggunaan serta 

memungkinkan nilai ekonomi, perlu diteliti minyak atsiri serai sebagai obat 

nyamuk elektrik. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian ilmiah mengenai uji 

aktivitas minyak atsiri serai sebagai obat nyamuk elektrik terhadap nyamuk Aedes 

aegypti. 

B. Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang dapat dirumuskan suatu pemasalahan sebagai 

berikut: 

1. Apakah minyak atsiri daun dan batang serai sebagai obat nyamuk elektrik 

efektif  untuk membunuh nyamuk A. aegypti? 

2. Berapakah nilai LC90 (Lethal Concentration 90) minyak atsiri daun dan batang 

serai terhadap kematian nyamuk A. aegypti? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui aktivitas minyak atsiri daun dan batang serai sebagai obat nyamuk 

elektrik terhadap kematian nyamuk A. aegypti. 

2. Mengetahui LC90 (Lethal Concentration 90) minyak atsiri daun dan batang 

serai  terhadap kematian nyamuk A. aegypti. 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Sistematika tanaman serai (Andropogon nardus L) 

a. Sistematika  

Divisi  : Spermatophyta 

Sub divisi  : Angiospermae 

Kelas  : Monocotyledonae 
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Bangsa  : Poales 

Suku  : Graminae 

Marga        : Andropogon 

Jenis          : Andropogon nardus L 

Nama umum : Serai 

          (Anonim, 2001) 

b. Nama daerah 

Nama lain serai di daerah lain yaitu sereue mongthi (Aceh), sere (Gayo), 

sangge-sangge (Batak), serai batawi (Minangkabau), sarae (Lampung), sere 

(Melayu), sereh (Sunda), sere (Jawa Tengah), sere (Madura), kedong witu 

(Sumba), naosina (Roti), humuku (timor) sare (Makassar), sare (Bugis),  serai 

(Ambon), lauwariso (Seram) (Anonim, 2001). 

c. Morfologi tumbuhan 

Serai mempunyai perawakan berupa rumput-rumputan tegak, menahun 

dan mempunyai perakaran yang sangat dalam dan kuat. Batangnya dapat tegak 

ataupun condong, membentuk rumpun, pendek, masif, bulat dan sering kali di 

bawah buku-bukunya berlilin, penampang lintang batang berwarna merah. 

Daunnya merupakan daun tunggal, lengkap dan pelepah daunnya silindris, gundul, 

seringkali bagian permukaan dalam berwarna merah, ujung berlidah (ligula), 

helaian, lebih dari separuh menggantung, remasan berbau aromatik. Susunan 

bunganya malai atau bulir majemuk, bertangkai atau duduk, berdaun pelindung 

nyata, biasanya berwarna sama umumnya putih. Daun pelindung bermetamorfosis 

menjadi gluma steril dan fertil (pendukung bunga). Kelopak bunga 
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bermetamorfosis menjadi bagian palea (2 unit) dan lemma atau sekam (1 unit), 

mahkota bermetamorfosis menjadi 2 kelenjar lodikula, berfungsi untuk membuka 

bunga di pagi hari. Benang sari berjumlah 3-6, membuka secara memanjang, 

kepala putik sepasang berbentuk bulu dengan   perpanjangan berbentuk jambul. 

Buahnya berupa buah padi, memanjang, pipih dorso ventral, embrio separo bagian 

biji (Sudarsono, dkk., 2002). 

d.  Kandungan kimia dalam daun dan batang serai 

Kandungan dari serai terutama minyak atsiri dengan komponen 

sitronelal 32-45%, geraniol 12-18%, sitronelol 11-15%, geranil asetat 3-8%, 

sitronelil asetat 2-4%, sitral, kavikol, eugenol, elemol, kadinol, kadinen, 

vanilin, limonen, kamfen. Minyak serai mengandung 3 komponen utama yaitu 

sitronelal, sitronelol dan geraniol (Sastrohamidjojo, 2004). Hasil penyulingan 

dari Andropogon nardus L dapat diperoleh minyak atsiri yang disebut Oleum 

citronellae, terutama terdiri atas geraniol dan sitronelal yang dapat digunakan 

untuk menghalau nyamuk (Tjitrosoepomo, 2005). Abu dari daun dan tangkai 

serai  mengandung  45 %  silika     yang    merupakan  penyebab    desikasi 

(keluarnya cairan tubuh secara terus menerus) pada kulit serangga  sehingga 

serangga akan mati kekeringan. Sitronelol dan geraniol merupakan bahan aktif  

yang tidak disukai  dan sangat dihindari serangga, termasuk nyamuk  sehingga  

penggunaan bahan-bahan ini sangat  bermanfaat  sebagai bahan pengusir 

nyamuk (Yunus, 2008).  

e.  Daerah distribusi, habitat dan budidaya 
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Tanaman serai di Indonesia banyak terdapat di Jawa, di tepi jalan atau di 

persawahan dan dikenal dengan nama sereh/new citronella grass (Sudarsono, 

dkk., 2002). Tanaman serai Jawa tumbuh pada berbagai tanah yang memiliki 

kesuburan cukup. Tanah yang memiliki iklim lembab dengan curah hujan teratur 

menghasilkan minyak dengan kualitas tinggi. Daerah yang beriklim panas dengan 

cukup sinar matahari dan curah hujan tiap tahun merupakan syarat utama untuk 

menghasilkan daun dan minyak sereh yang baik. Kekeringan yang 

berkepanjangan atau curah hujan yang berlebihan akan merusak tanaman serai. 

Kenyataan tanaman serai merupakan tanaman tanah tandus dan tidak 

membutuhkan pemupukan yang intensif. Panen pertama dilakukan 6 hingga 8 

bulan setelah penanaman. Panen berikutnya dapat dilakukan dalam jarak 3 hingga 

4 bulan. Panen dilakukan pada pagi hari dan tidak pada saat hujan. Pemotongan 

terlalu pendek akan menyebabkan minyak yang dihasilkan sedikit yang berarti 

juga akan mempengaruhi hasil minyak atsiri secara keseluruhan (Sastrohamidjojo, 

2004).   

Tanaman serai juga bermanfaat untuk anti radang, menghilangkan rasa 

sakit dan melancarkan sirkulasi darah. Manfaat lain untuk sakit kepala, otot, 

batuk, nyeri lambung, haid tidak teratur dan bengkak setelah melahirkan (Hariana, 

2006). Akar tanaman serai digunakan sebagai peluruh air seni, peluruh keringat, 

peluruh dahak, bahan untuk kumur dan penghangat badan. Daun serai digunakan 

sebagai peluruh angin perut, penambah nafsu makan, pengobatan pasca 

persalinan, penurun panas dan pereda kejang (Sudarsono, dkk., 2002). Minyak 
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serai digunakan terutama sebagai bahan pewangi sabun, spray, disinfektan, dan 

bahan pengkilap (Guenther, 1990). 

f. Minyak atsiri serai 

Dalam perdagangan dikenal ada 2 tipe minyak sitronela (minyak serai) 

yaitu tipe Ceylon dan tipe Jawa. Tipe yang pertama diperoleh dengan cara 

destilasi dari Chimbopogon nardus Rendle di Ceylon dan yang kedua diperoleh 

dari Cymbopogon winterianus Jowitt di Jawa. Sesuai dengan Indian Standard 

Institute (I.S. 512-1954), minyak sereh type Ceylon mengandung 55-65% total 

alkohol dihitung sebagai sitronelal. Sedangkan minyak tipe Jawa mengandung  

35-97% total alkohol, dihitung sebagai geraniol dan 34-45% total aldehid dihitung 

sebagai sitronelal. Minyak atsiri type Ceylon lazim digunakan sebagai disinfektan, 

bahan pengikat dan bahan pengusir nyamuk (Sastrohamidjojo, 2004).  

g. Destilasi minyak atsiri 

Penyulingan minyak atsiri serai menggunakan sistem penyulingan uap dan 

air. Pemilihan sistem penyulingan ini karena bahan yang digunakan berupa daun 

dan batang sehingga minyak atsiri yang dihasilkan lebih banyak, penyulingan 

lebih singkat dan bahan yang disuling tidak menjadi gosong. Bahan yang akan 

disuling sebaiknya dipotong-potong terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk 

mempermudah pelepasan minyak atsiri setelah bahan tersebut ditembus oleh uap. 

Bahan yang dipotong harus segera disuling karena bila tidak segera diproses maka 

minyak atsiri yang mempunyai sifat mudah menguap, sebagian akan teruapkan 

sehingga hasil total minyak atsiri yang diperoleh akan berkurang dan komposisi 

minyak atsiri akan berubah sehingga akan mempengaruhi hasilnya. Bahan 
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tanaman yang akan diproses secara penyulingan uap dan air ditempatkan dalam 

suatu tempat yang bagian bawah dan tengah berlobang-lobang yang ditopang di 

atas dasar alat penyulingan. Bagian bawah alat penyulingan diisi air sedikit di 

bawah dimana bahan ditempatkan. Air dipanaskan tetapi bahan tanaman tidak 

terkena air yang mendidih (Sastrohamidjojo, 2004).  

2. Insektisida 

Insektisida adalah bahan yang mengandung persenyawaan kimia yang 

digunakan untuk membunuh serangga. Insektisida yang baik (ideal) mempunyai 

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

termasuk manusia dan ternak, murah dan mudah didapat, mempunyai susunan 

kimia yang stabil dan tidak mudah terbakar serta tidak berwarna dan tidak berbau 

yang tidak menyenangkan (Gandahusada, dkk., 1998). 

Berdasarkan tempat masuknya, insektisida digolongkan atas racun kontak 

(contact poison) yang masuk tubuh serangga melalui kulit serangga, racun perut 

(stomach poison) yang masuk melalui alat pencernaan serangga, dan racun 

pernafasan (fumigans) yang masuk melalui saluran pernafasan (Soedarto, 1992). 

Penggunaan insektisida dalam usaha untuk membunuh serangga 

sebenarnya kurang efektif karena selama jentik nyamuk dibiarkan hidup, maka 

akan timbul lagi nyamuk yang baru yang selanjutnya dapat menularkan penyakit 

kembali. Di samping itu efek penggunaan insektisida dapat menimbulkan polusi 

yang akan membahayakan kelangsungan hidup manusia, binatang dan makhluk 

lain. Oleh karena itu, untuk menghindari kejadian yang dapat membahayakan 

kehidupan, maka pemberantasan nyamuk dapat dilakukan dengan menggunakan 
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pestisida nabati yang ramah lingkungan. Secara umum pestisida nabati diartikan 

seabgai suatu pestisida yang bahannya berasal dari tumbuhan. Pestisida nabati 

relatif mudah dibuat dengan kemampuan dan pengetahuan yang terbatas maka 

jenis pestisida ini bersifat mudah terurai (biodegradable) di alam sehingga tidak 

mencemari lingkungan dan relatif aman bagi manusia serta hewan ternak 

peliharaan karena residunya mudah hilang (Kardinan, 2002). 

3. Hewan percobaan  

a. Sistematika 

Urutan sistematika dari nyamuk Aedes aegypti adalah sebagai berikut: 

Kingdom  : Animalia 

Phylum  : Arthropoda 

Subphylum : Uniramia 

Kelas  : Insekta 

Ordo  : Diptera 

Subordo  : Nematosera 

Familia  : Culicidae 

Sub famili  : Culicinae 

Tribus  : Culicini 

Genus    : Aedes 

Spesies              : Aedes aegypti 

(Gandahusada, dkk., 1992) 

b. Morfologi, daur hidup dan perilaku Aedes aegypti 
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A. aegypti biasanya berukuran lebih kecil jika dibandingkan dengan 

ukuran nyamuk rumah (Culex quinquefasciatus), mempunyai warna dasar yang 

hitam dan bintik-bintik putih pada bagian badannya, terutama pada kakinya dan 

dikenal dari bentuk morfologinya yang khas sebagai nyamuk, dan mempunyai 

gambaran lira yang putih pada punggungnya. Telur A. aegypti mempunyai dinding 

bergaris-garis dan membentuk bangunan menyerupai gambaran kain kasa. Larva 

A. aegypti mempunyai pelana yang terbuka dan gigi yang berduri lateral 

(Gandahusada, dkk., 1998). 

Masa pertumbuhan dan perkembangan nyamuk A. aegypti dapat dibagi 

menjadi empat tahap yaitu telur, larva, pupa dan dewasa. Nyamuk dewasa betina 

menghisap darah pada siang hari pukul 09.00-10.00 dan pada sore hari pukul 

16.00-17.00 (Satari, 2004). Umur nyamuk dewasa kira-kira 10 hari, sedangkan di 

laboratorium dapat mencapai umur 2 bulan dan bertelur sebanyak 200-400 butir. 

Nyamuk ini sangat menyukai tempat yang teduh dan lembab, suka bersembunyi di 

bawah kerindangan pohon ataupun pakaian yang tergantung dan berwarna gelap. 

Nyamuk A. aegypti bertelur pada genangan air yang jernih, yang ada di dalam 

wadah dan bukan pada air kotor (Hastuti, 2008). Jarak terbang nyamuk A. aegypti 

bisa mencapai 100 meter, maka luas penyemprotan (fogging) apabila sudah 

terjangkit kasus DBD, dilakukan sejauh radius 100 meter dari lokasi pasien DBD 

(Nadesul, 2007).  

c. Pengendalian terhadap nyamuk Aedes aegypti  

Pengendalian terhadap nyamuk ini dapat dilakukan dengan cara:  
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1) Mencegah terbentuknya telur dan jentik A. aegypti dengan 

membudidayakan perilaku hidup sehat dan menghilangkan tempat 

perindukan nyamuk atau wadah yang menampung air hujan.  

2) Membasmi telur dan jentik A. aegypti dengan melakukan gerakan 3M 

yaitu menguras bak mandi, menutup tempat penampungan air dan 

menimbun barang-barang bekas.  

3) Menghindari gigitan nyamuk A. aegypti dengan cara menggunakan 

kelambu saat tidur, memakai obat nyamuk dan memakai kawat kasa pada 

jendela atau pintu. 

4) Membasmi nyamuk dewasa yaitu dengan melaksanakan penyemprotan 

memakai insektisida seperti malathion untuk penyemprotan secara masal 

pada area yang luas dan menggunakan obat nyamuk (Anonim, 2006).    

4. Demam Berdarah Dengue 

a. Definisi 

Demam berdarah dengue adalah penyakit demam yang berlangsung 

akut menyerang baik orang dewasa maupun anak-anak disertai dengan 

pendarahan dan dapat menimbulkan renjatan (syok) yang dapat mengakibatkan 

kematian penderita (Soedarto, 1995). 

b. Penyebab 

Virus dengue yang menjadi penyebab penyakit ini termasuk ke 

dalam Arbovirus (Arthropod borne virus) grup B, terdiri dari 4 tipe 

yaitu virus dengue tipe 1, 2, 3 dan 4. Virus dengue yang termasuk 
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dalam genus Flavivirus ini berukuran diameter 40 nanometer dan 

dapat berkembang biak pada berbagai macam kultur jaringan. 

c. Vektor penular 

Nyamuk A. aegypti maupun Aedes albopictus merupakan vektor 

penular virus Dengue dari penderita kepada orang lain melalui gigitannya. 

Nyamuk A. aegypti merupakan vektor penting di daerah perkotaan sedangkan 

di daerah pedesaan kedua spesies nyamuk Aedes berperan dalam penularan 

d. Gejala 

Demam berdarah dengue ditandai oleh demam tinggi yang terjadi tiba-

tiba, manifestasi pendarahan, hepatomegali atau pembesaran hati dan kadang-

kadang terjadi syok manifestasi perdarahan. Berdasarkan gejalanya DBD 

dikelompokkan menjadi 4 tingkatan :  

1) Derajat I : demam mendadak 2-7 hari disertai gejala klinik lain, satu-

satunya manifestasi pendarahan adalah tes torniquet yang positif.  

2) Derajat II : gejala lebih berat daripada derajat I, disetai manifestasi 

pendarahan kulit, epistaksis, pendarahan gusi, hematemesis atau melena. 

Terdapat gangguan atau sirkulasi darah perifer yang ringan berupa kulit 

dingin dan lembab, ujung jari dan hidung dingin.  

3) Derajat III : kegagalan sirkulasi ditandai oleh denyut nadi yang cepat dan 

lemah, hipotensi, suhu tubuh yang rendah, kulit lembab dan penderita 

gelisah.  

4) Derajat IV : penderita syok berat, tensi tidak terukur dan nadi tidak teraba 

(Soedarto, 1995). 
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e. Diagnosa 

Diagnosa ditegakkan dari gejala klinis dan hasil pemeriksaan darah, 

antara lain : 

1) Trombositopeni : kurang dari 100.000 per mm3 

2) Hematokrit  : kenaikan nilai hematokrit lebih dari 20% pada 

pemeriksaan kedua menunjang diagnosis demam berdarah. 

3) Hemoglobin  : kenaikan kadar Hb lebih dari 20% menunjang 

diagnosis demam berdarah (Soedarto, 1995). 

E.  Landasan Teori 

Tanaman serai terutama  batang dan daun bisa dimanfaatkan sebagai 

pengusir nyamuk karena mengandung zat-zat seperti geraniol, metil heptenon, 

terpen-terpen, terpen-alkohol, asam-asam organik, dan terutama sitronelal sebagai 

obat nyamuk semprot (Anonim, 2007). Minyak atsiri serai dapat digunakan 

sebagai insect repellent dengan memberikan perlindungan terhadap gigitan 

nyamuk sebesar 71,4 % (Jantan and Zaki., 1998). 

 

F. Hipotesis 

Minyak atsiri daun dan batang serai mempunyai aktivitas untuk 

membunuh nyamuk A. aegypti. 

 

 

 

 


