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BAB I PENDAHULUAN   

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit infeksi yang 

disebabkan oleh satu dari 4 virus dengue berbeda dan ditularkan melalui 

nyamuk terutama Aedes aegypti dan Aedes albopictus yang ditemukan di 

daerah tropis dan subtropis di antaranya di Indonesia hingga bagian Australia 

(Vyas, 2013). Sebelum tahun 1970, hanya 9 negara yang mengalami wabah 

DBD, namun sekarang DBD menjadi penyakit endemik pada lebih dari 100 

negara. Pada tahun 2013 dilaporkan terdapat sebanyak 2,35 juta kasus di 

Amerika dimana 37.687 kasus merupakan DBD berat. Penyebaran jumlah 

kasus DBD juga terdapat di luar daerah tropis dan subtropis, contohnya Eropa. 

Pada tahun 2012, terjadi lebih dari 2.000 kasus DBD pada lebih dari 10 negara 

di Eropa. Setidaknya 500.000 penderita DBD memerlukan rawat inap setiap 

tahunnya dan sebagian besar adalah anak-anak 2,5% di antaranya dilaporkan 

meninggal dunia (WHO, 2014). 

Menurut Depkes RI (2005) pada awal tahun 2004 Indonesia 

menghadapi Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD dengan jumlah kasus DBD 

sejak Januari sampai Mei 2004 mencapai 64.000 dengan kematian sebanyak 

724 orang. Pada tahun 2011 jumlah kasus DBD di Indonesia 65.432 dengan 

jumlah kematian sebanyak 595 orang. Berdasarkan data tersebut, kejadian 

DBD terbanyak terjadi di Provinsi Jawa Barat yaitu 13.836 dengan jumlah 

kematian 57 orang. Kejadian DBD pada tahun 2011 di Provinsi Lampung 

berjumlah 1.494 dengan jumlah kematian 24 orang (Depkes RI, 2012). 

Perkembangan nyamuk Aedes aegypti didukung oleh karakteristik 

lingkungan fisik dan biologi. Nyamuk Aedes aegypti tidak bertelur pada air 

kotor maupun air yang bersentuhan dengan tanah melainkan pada air jernih, 

bersih yang terdapat di dalam drum, ember, dan tempat-tempat yang dapat 

menampung air hujan. Maka dari itu, penyakit DBD meningkat saat musim 

hujan. Untuk mencegah perkembangbiakan larva nyamuk, kaleng-kaleng dan 

barang-barang yang berpotensi menampung air hujan sebaiknya ditimbun 
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kemudian ember-ember atau bak mandi ditutup agar nyamuk tidak dapat 

masuk dan berkembangbiak di dalamnya (Sahrir, 2016). 

Pengendalian vektor demam berdarah dengue perlu dilakukan baik 

pada stadium larva maupun dewasa. Salah satu upaya pencegahan DBD yaitu 

dengan pemberian larvasida berupa butiran pasir temephos 1% yang dikenal 

dengan nama abate, pemberian abate ini disebut dengan abatisasi (Yunita, 

2007). Pada tahun 1976 temephos pertama kali digunakan di Indonesia dan 

pada tahun 1980 temephos dijadikan sebagai pengendali Aedes aegypti. 

Meskipun aman bagi manusia, tapi temephos yang digunakan untuk 

mengendalikan larva nyamuk dapat memberikan efek samping terhadap 

lingkungan. Organisme yang tidak ditargetkan pun dapat terkena efek dari 

temephos (Istiana et al., 2012; Tennyson et al., 2013). 

Mengingat ancaman penyakit DBD yang ditularkan oleh nyamuk  

Aedes aegypti, maka berbagai usaha pencegahan telah dilakukan. Salah satu 

upaya pemberantasan adalah menggunakan larvasida yang merupakan 

golongan dari pestisida dan dapat membunuh serangga belum dewasa maupun 

sebagai pembunuh larva. Pemberantasan Aedes aegypti dengan larvasida 

biasanya memakai bahan kimia yang dapat mengakibatkan peningkatan 

resistensi, polusi, dan kerusakan lingkungan berupa ketidakseimbangan 

ekosistem, serta meningkatnya biaya yang dikeluarkan untuk pestisida (Nisa et 

al., 2015). 

Penelitian oleh Purnamasari pada tahun 2017 sebelumnya 

menggunakan ekstrak insektida alami seperti daun pandan wangi (Pandanus 

amarryllifolius Roxb.) sebagai larvasida terhadap larva Aedes aegypti. Pada 

penelitian tersebut, tanaman daun pandan wangi berpotensi memiliki efek 

sebagai larvasida terhadap larva Aedes aegypti karena memiliki senyawa kimia 

saponin, tanin, alkaloid dan flavonoid. Sedangkan pada penelitian oleh 

Ahdiyah pada tahun 2015, menggunakan daun mangkokan (Nothopanax 

scutellarium) sebagai larvasida terhadap larva nyamuk Culex sp. Senyawa 

kimia yang terdapat pada daun mangkokan yaitu saponin, tanin, alkaloid dan 

flavonoid (Ahdiyah et al., 2015).  
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Berdasarkan data diatas, peneliti tertarik untuk meneliti daun 

mangkokan sebagai larvasida terhadap species lain yaitu pada larva Aedes 

aegypti karena merupakan tanaman yang berpotensi sebagai insektisida alami, 

dimana terdapat kandungan saponin, tanin, alkaloid dan flavonoid yang dapat 

digunakan sebagai insektisida alami bagi nyamuk Aedes aegypti. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut: “Apakah efek ekstrak etanol daun 

mangkokan (Nothopanax scutellarium) dapat membunuh larva Aedes 

aegypti?”  

C. Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui efektivitas ekstrak etanol daun mangkokan (Nothopanax  

scutellarium)  dalam membunuh larva Aedes aegypti. 

2. Mengetahui konsentrasi ekstrak etanol daun mangkokan (Nothopanax           

scutellarium) yang berefek sebagai larvasida terhadap larva nyamuk Aedes 

aegypti. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah 

dibidang kesehatan kepada masyarakat mengenai efek ekstrak etanol daun 

mangkokan (Nothopanax scutellarium) terhadap mortalitas larva Aedes 

aegypti.  

2. Manfaat aplikatif 

Penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi ilmiah bagi 

pemegang kebijakan untuk dapat menindaklanjuti penelitian terhadap daun 

mangkokan (Nothopanax scutellarium) berkaitan dengan pengaruhnya 

sebagai larvasida terhadap mortalitas larva Aedes aegypti sehingga dari 

kemampuan dan toksisitasnya dapat dipertimbangkan untuk pembuatan 

larvasida dengan efek samping minimal dan potensi yang maksimal untuk  

dapat digunakan bagi masyarakat. 


