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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Demam Berdarah Dengue (DBD) termasuk kategori penyakit menular 

dengan vektor nyamuk jenis Aedes aegypti yang dapat berakibat fatal, yakni 

menimbulkan korban jiwa. Indonesia termasuk dalam wilayah Asia Tenggara 

yang memiliki angka penyakit DBD terbesar peringkat dua setelah Thailand, 

berdasarkan pernyataan kepala dinas kesehatan DKI Jakarta terjadi 5.321 kasus di 

Propinsi DKI Jakarta dari bulan Januari hingga Mei 2014 (Shirley, 2014). Oleh 

karena itu, pengendalian vektor sebagai salah satu upaya pemberantasan DBD 

masih merupakan upaya utama yang dilakukan guna memutus rantai penularan.  

Upaya untuk pengendalian populasi nyamuk Aedes aegypti di masyarakat 

pada umumnya menggunakan insektisida kimiawi untuk membunuh nyamuk 

dewasa, dan larvasida untuk membunuh larva nyamuk. Metode ini sangat 

digemari masyarakat karena efektifitasnya sangat tinggi. Namun menurut 

Anggraeni (2014), penggunaan insektisida kimia yang tidak bijaksana dan 

menyebabkan kerusakan pada lingkungan. 

Metode lain dalam pengendalian populasi nyamuk Aedes aegypti secara 

tradisional telah dilakukan seperti penggunaan insektisida alami. Pemilihan 

tumbuhan yang digunakan sebagai insektisida alami berdasarkan kandungan 

metabolit sekundernya. Tumbuhan memiliki mekanisme perlindungan untuk 

bertahan dari serangan serangga seperti repellent dan efek insektisida. 

Penggunaan insektisida yang berasal dari tumbuhan berdasarkan kandungan 
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metabolit sekunder sudah digunakan secara tradisional oleh masyarakat untuk 

pemberantasan nyamuk (etnobotani). Insektisida alami telah diketahui memiliki 

kelebihan dibandingkan insektisida kimia. Insektisida alami memiliki efek toksik 

yang rendah terhadap organisme non target termasuk manusia, tidak menimbulkan 

polusi terhadap lingkungan, degradasi yang cepat sehingga tidak menghasilkan 

residu dan berpotensi tidak menimbulkan resisten terhadap serangga (Aguayo, 

2013). Salah satu tumbuhan yang berpotensi sebagai insektisida alami adalah 

seledri. 

Seledri (Apium graveolens) adalah tanaman yang berada dalam satu 

keluarga dengan wortel, peterseli, mitsuba dan ketumbar yang dikategorikan 

sebagai sayuran dan banyak dijumpai terutama di pasar tradisional. Biasanya 

digunakan sebagai campuran bumbu, obat anti hipertensi, obat asam urat, dan 

menjaga kesehatan pencernaan (Putera, 2008). Daun seledri mengandung kadar 

flavonoid (berupa ekstrak etanol) sebesar 50% pada bagian daun dan bijinya 

(Paramawati, 2004) yang diduga kuat berpotensi sebagai insektisida. Hal ini 

diperkuat oleh Singh dan Maurya (2005), bahwa minyak esensial yang terkandung 

dalam seledri (Apium graveolus) memiliki aktifitas sebagai insektisida. 

Karakteristik volatil sebagai sifat senyawa bioaktif pada suatu tanaman dapat 

dimanfaatkan sebagai insektisida dengan metode spray atau semprot dalam 

mengendalikan jumlah nyamuk secara optimal dalam suatu area tertutup. Untuk 

mendapatkan minyak esensial dari seledri membutuhkan biaya lebih mahal, 

sebagai alternatif dapat digunakan sari dari daun seledri. 

Beberapa penelitian menunjukkan, seledri memiliki potensi yang baik 

sebagai insektisida. Menurut Kahter (2009), sebanyak 16% seledri mampu 
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menurunkan jumlah Lucilia sericata baik dalam berupa pupa maupun dewasa. 

Menurut penelitian Tuetun, et al (2004), fraksi dari seledri menunjukkan aktifitas 

optimal dalam memberikan perlindungan terhadap gigitan nyamuk betina dewasa. 

Hal ini menunjukkan seledri berpotensi sebagai insektisida yang optimal. Dengan 

menggunakan sari seledri sebagai insektisida alami dapat dijadikan alternatif 

dalam upaya memutus rantai penularan DBD dengan biaya yang murah dan 

mudah pengaplikasiannya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah sari daun seledri (Apium graveolens) mempunyai pengaruh 

terhadap mortalitas nyamuk Aedes aegypti? 

2. Pada konsentrasi berapakah sari daun seledri (Apium graveolens) efektif 

membunuh  nyamuk Aedes aegypti ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui peran sari daun seledri sebagai insektisida terhadap nyamuk 

Aedes aegypti 

2. Mengetahui konsentrasi sari daun seledri yang efektif dalam membunuh 

nyamuk Aedes aegypti 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini untuk pengembangan ilmu pengetahuan 

antara lain: 
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1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam 

pengembangan dan penggunaan daun seledri bagi penelitian selanjutnya. 

2. Sebagai data dasar untuk pelaksanaan penelitian lebih lanjut mengenai 

efek samping penggunaan larutan daun seledri sebagai insektisida pada 

Aedes aegypti. 

Sedangkan manfaat penelitian ini bagi masyarakat antara lain: 

1. Memberikan informasi tentang alternatif aplikasi penggunaan Apium 

graveolens untuk mengendalikan nyamuk Aedes aegypti. 

2. Informasi ilmiah dari penelitian ini mengenai kegunaan lain dari seledri 

diharapkan menguntungkan petani seledri. 

3. Memberikan kontribusi di bidang pendidikan Biologi khususnya bidang 

pengendalian hayati 


