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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit demam berdarah (DBD) baru-baru ini kembali merebak dan telah  

menewaskan banyak orang di seluruh  Indonesia. Berdasarkan data dari Profil 

Kesehatan Kementerian Kesehatan Indonesia, pada tahun 2005 terdapat 95.279 

kasus DBD, tahun 2006 terdapat 114.656 kasus DBD dan pada tahun 2007 

terdapat 158.115 kasus DBD. Pada tahun 2008 sempat turun menjadi 137.469 

(Inciden Rate = 59,02 per 100.000 penduduk), namun meningkat lagi di tahun 

2009 menjadi 154.855 kasus (Hayunurdia,2009). Perubahan iklim yang tidak 

menentu merupakan salah satu faktor penyebab meningkatnya kejadian demam 

berdarah. Penyakit demam berdarah disebabkan oleh arbovirus yang ditularkan 

melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Menurut Rustandi (2005), Arbovirus 

inilah yang menyebabkan gangguan pada pembuluh darah kapiler dan pada sistem 

pembekuan darah, sehingga mengakibatkan pendarahan. Selama ini 

pemberantasan yang umum dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan cara 

melaksanakan program 3M, yaitu menguras, mengubur, dan menutup semua 

tempat yang memungkinan menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. 

Sejalan dengan pernyataan diatas, Daniel (Aradilla : 2009) menyatakan bahwa 

tindakan pencegahan terhadap nyamuk Aedes aegypti yaitu dengan memberantas 

sarang nyamuk dan membunuh larva serta nyamuk dewasa, merupakan tindakan 

yang terbaik. Selain itu juga pengendalian terhadap nyamuk Aedes aegypti 
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sebagai vektor demam berdarah telah banyak dilakukan, yaitu dengan cara 

menurunkan populasi nyamuk atau dengan cara memutuskan siklus hidupnya. 

Salah satu cara dengan menggunakan insektisida kimia sintetik, seperti DDT, 

etilheksanadiol, temefos, dan berbagai senyawa sintetik lainnya. Namun pada 

kenyataannya akhir-akhir ini disadari bahwa dibalik manfaatnya yang besar dalam 

pengendalian Aedes aegypti, insektisida sintetik ternyata memiliki bahaya yang 

sangat mengerikan. Penggunaan bahan kimia sintetik tersebut dapat berakibat 

buruk bagi kesehatan  manusia, disebabkan adanya residu bahan kimia yang 

tertinggal di lingkungan (Utari 2007).  

Pembasmian pada stadium larva, dapat juga menggunakan cara kimiawi atau 

cara alami yang biasa disebut sebagai larvisida. Larvisida ini harus bersifat toksik 

terhadap serangga akan tetapi ramah lingkungan, tidak berbahaya bagi manusia, 

dan mudah digunakan. Penelitian sudah banyak yang dilakukan untuk mencari 

bahan-bahan alami yang bermanfaat untuk mengontrol pertumbuhan nyamuk, 

walaupun efek yang dihasilkan berbeda-beda tanaman dapat digunakan sebagai 

bahan  alternatif yang efektif sebagai larvasida dan tidak berbahaya bagi manusia, 

hewan dan lingkungan. Contoh tanaman yang dapat digunakan sebagai larvasida 

ialah zodia (Evodia suaveolens), sera wangi (Cymbopogon nardus), lavender 

(Lavandula latifolia), Geranium (Geranium homeanum), nilam (Pogostemon 

cablin), mimba (Azadirachta indica) dan jengkol (Pitchecellobium lobattum) 

larvasida alami dinilai lebih baik dari pada larvisida sintetis, karena larvisida 

alami mempunyai sifat tidak stabil dan lebih mudah di degradasi secara alami 

(Kusyogo, 2006). 
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Dalam penelitian ini, pengendalian terhadap larva Aedes aegypti akan 

menggunakan limbah kulit jengkol (Pitchecellobium lobattum).  Hasil penelitian 

Ikhsan (2008),menyatakan bahwa Ekstrak air kulit jengkol dapat berpengaruh 

terhadap indeks pertumbuhan jentik Aedes aegypti. Dalam penelitian serupa yang 

di lakukan oleh Tarigan (2010), menyatakan hasil bahwa  infusa kulit jengkol 

(Pithecellobium lobatum Benth) mempunyai efek larvisida terhadap Aedes sp dan 

dosis paling efektif yaitu pada dosis 60% dengan tingkat kematian 95.83%, 

sedangkan hasil penelitian Rukmi (2009) menyatakan bahwa Efikasi Ekstrak 

Daun Jengkol (Pithecollobium lobatum Benth) terhadap Kematian Larva 

Anopheles aconitus Donitz, menunjukkan adanya pengaruh secara bermakna 

pemberian ekstrak daun jengkol pada berbagai konsentrasi terhadap kematian 

larva Anopheles aconitus Donitz. 

Menurut Gandahusada (2006) menjelaskan tiga jenis nyamuk yang membawa 

virus penyakit antara lain : Aedes aegypti, Anopheles dan Culex sp. Aedes aegypti 

merupakan jenis nyamuk yang dapat membawa virus dengue penyebab penyakit 

demam berdarah, selain dengue, Aedes aegypti juga merupakan pembawa virus 

demam kuning (yellow fever) dan chikungunya. Penyebaran jenis ini sangat luas, 

meliputi hampir semua daerah tropis di seluruh dunia. Anopheles adalah sebuah 

genus nyamuk yang beberapa spesiesnya dapat menyebarkan plasmodium malaria 

yang menjadi parasit pada manusia. Nyamuk ini adalah vektor (pembawa agen 

infeksi) untuk empat jenis parasit plasmodium, yang semuanya menyebabkan 

malaria pada manusia: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium 

ovale, dan Plasmodium malariae. Sedangkan Culex sp adalah genus dari nyamuk 
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yang berperan sebagai  vektor penyakit yang penting seperti  West Nile Virus,  

Filariasis,  Japanese enchepalitis, St Louis encephalitis. 

Kulit jengkol mengandung bahan aktif seperti alkaloid, terpenoid, saponin, 

dan asam fenolat.Flavonoid dan tanin termasuk turunan asam fenolat. Tanin 

terdapat di berbagai tumbuhan berkayu dan herba, dan berperan sebagai 

pertahanan tumbuhan dengan cara menurunkan aktivitas enzim pencernaan 

protease dan amylase pada usus serangga. Sedangkan senyawa saponin yang 

termasuk dalam golongan triterpenoid dapat mengikat sterol bebas dalam 

pencernaan makanan, di mana sterol berperan sebagai prekusor hormon ekdison, 

sehingga dengan menurunya jumlah sterol bebasakan mengganggu proses 

pergantian kulit pada serangga. Golongan ini terdapat pada berbagai jenis 

tumbuhan dan dapat menurunkan aktivitas enzim pencernaan dan penyerapan 

makanan bila dikonsumsi serangga ( Dinata, 2008).  

Assiciation educational Comunication and  tehnology AECT(1977) yaitu 

berbagai atau semua sumber baik berupa data,orang dan wujud tertentu yang 

dapat digunakan siswa dalam belajar,baik secara terpisah maupun terkombinasi 

sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajar (Kherid,2009). 

Hasil penelitian ini dilihat dari pengertian di atas dapat dijadikan sumber belajar 

biologi yaitu dengan memanfaatkan granula ekstrak kulit jengkol (Pithecellobium 

lobatum.bent) pada materi pencemaran lingkungan khususnya upaya pencegahan 

pencemaran lingkungan, pencemaran lingkungan merupakan salah satu materi 

pembelajaran di SMA Kelas X. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk  melakukan 

penelitian mengenai Pengaruh Pemberian Granula Ekstrak Kulit Jengkol 

(Pithecollobium lobatum.Benth) Terhadap Mortalitas Larva Aedes aegypti 

Sebagai Sumber Belajar Biologi Siswa SMA Kelas X Pada Perencanaan 

Pembelajaran Pencemaran Lingkungan dan dalam penelitian ini akan 

digunakan formulasi ekstrak kulit jengkol dalam bentuk granula dengan tujuan 

menguji daya toksisitasnya. Selain itu untuk memudahkan penggunaannya, serta 

menggali potensi ekonomi,perlu diteliti ekstrak kulit jengkol dalam bentuk 

granula (butiran). Harapan dari penelitian ini adalah sebagai alternatif dalam 

pengendalian larva Aedes aegypti yang ramah lingkungan dengan cara 

penggunaan bahan aktif dari kulit jengkol, sehingga penggunaan insektisida 

sintetik yang membahayakan dapat dikurangi, selain itu juga hasil dari penelitian 

ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi disekolah 

terutama dalam materi pencemaran lingkungan.  

 Adapun konsentrasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0%, 30%, 

45%, 60%, 75% dan 90% granula ekstrak kulit jengkol. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: 

1. Apakah ada pengaruh pemberian granula ekstrak kulit jengkol 

(Pithecellobium lobatum ) konsentrasi 0%, 30%, 45%, 60%, 75% dan 90% 

terhadap mortalitas larva Aedes aegypti ? 
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2. Apakah ada pengaruh yang paling efektif dari granula ekstrak kulit jengkol 

(Pithecellobium lobatum ) konsentrasi 0%, 30%, 45%, 60%, 75% dan 90% 

terhadap mortalitas larva Aedes aegypti ? 

3. Bagaimana hasil penelitian ini dimanfaatkan sebagai sumber belajar 

biologi siswa SMA kelas X pada perencanaan pembelajaran pencemaran 

lingkungan ? 

1.3  Tujuan Penelitian 

1.  Untuk mengetahui pengaruh pemberian granula ekstrak kulit jengkol 

(Pithecellobium lobatum ) konsentrasi 0%, 30%, 45%, 60%, 75% dan 90%  

terhadap mortalitas larva Aedes aegypti. 

2. Untuk mengetahui pengaruh yang paling efektif dari granula ekstrak kulit 

jengkol (Pithecellobium lobatum ) konsentrasi 0%, 30%, 45%, 60%, 75% 

dan 90% terhadap mortalitas larva Aedes aegypti. 

3. Untuk dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi siswa SMA kelas X 

pada perencanaan pembelajaran pencemaran lingkungan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan  granula 

ekstrak kulit jengkol (Pithecellobium lobatum.bent) sebagai larvasida 

nyamuk Aedes aegypti. 

2. Sebagai tambahan informasi dan dasar bagi penelitian selanjutnya 

mengenai larvasida nyamuk. 
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3. Menambah pengetahuan masyarakat mengenai pemberantasan vektor 

secara aman bagi alam. 

4. Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi siswa 

SMA kelas X pada perencanaan pembelajaran pencemaran lingkungan. 

1.5 Batasan Penelitian 

     Untuk menghindari terjadinya salah penafsiran terhadap penelitian 

ini,makapeneliti memberikan batasan penelitian sebagai berikut: 

1. Larva nyamuk yang digunakan adala larva Aedes aegypti pada instar 3-4 

awal, karena diperkirakan daya tahan tubuh larva terhadap insektisida 

sudah lebih baik, dengan ciri-ciri:ukuran tubuh 3-4 mm, umur sekitar 5-6 

hari dan geraknya aktif. Telur nyamuk Aedes aegypti diperoleh dari 

Laboratorium Tropical Desease Center Universitas Airlangga Surabaya. 

2. Larva nyamuk Aedes aegypti dikatakan mati apabila suda tidak ada respon 

atau tidak bergerak-gerak apabila disentuh dengan lidi/spatula, posisi 

tubuh lurus, dan tenggelam di dasar mangkok atau mengapung di 

permukaan air. 

3. Kulit jengkol (Pithecellobium lobatum. bent) yang digunakan adalah kulit 

jengkol yang sudah dikeringkan. 

4. Ekstrak kulit jengkol (Pithecellobium lobatum. bent) yang digunakan 

adalah ekstrak hasil maserasi dengan  100 ml Ethanol. 

5. Pemanfaatan perencanaan sumber belajar dilakukan dengan menyusun 

RPP dan Silabus. 
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1.6 Definisi Istilah 

      Berdasarkan judul penelitian diatas maka dapat dirinci definisi istilah 

sebagai berikut: 

1. Konsentrasi Ekstrak Kulit Jengkol (Pithecellobium lobatum Benth) adalah 

kulit jengkol segar yang sudah dikeringkan,kemudian diblender sehingga 

didapatkan serbuk kering. Kemudian dimaserasi ke ethanol dan maserat 

yang di dapat diuapkan menggunakan rotary evaporator sehingga di 

dapatkan hasil yang berbentuk ekstrak kental dan kemudian diencerkan 

pada konsentrasi 0%, 30%, 45%, 60%, 75% dan 90%. 

2. Ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cair dibuat dengan menyaring 

simplisia menurut cara yang cocok,di luar pengaruh cahaya matahari 

langsung. 

3. Larva nyamuk Aedes aegypti dikatakan mati apabila sudah tidak ada 

respon atau tidak  bergerak apabila di sentuh dengan lidi, posisi tubuh 

kaku/lurus,dan tenggelam didasar mangkok. 

4. Mortalitas larva dilihat dari jumla angka kematian larva Aedes aegypti 

setelah diberi perlakuan Ekstrak Kulit Jengkol (Pithecellobium lobatum 

Benth). 

5. Batas waktu adalah lamanya waktu yang telah ditentukan yaitu dengan 

pengamatan tiap 1 jam selama 24 jam. 

6. Mangkok adalah tempat yang digunakan dalam penelitian untuk 

menampung Ekstrak Kulit Jengkol dan larva Aedes aegypti. 

7. Aquades digunakan sebagai media pertumbuhan larva Aedes aegypty. 
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8. Suhu optimum yang digunakan dalam penelitian ini adalah 37
0
C 

9. Granula (butiran) merupakan formulasi pestisida yang menyerupai debu 

tetapi dengan ukuran yang lebih besar dan dapat digunakan langsung 

tanpa dicairkan atau dicampur dengan bahan pelarut 

10. Parameter yang diamati adalah jumlah mortalitas terhadaap larva Aedes 

aegypti sebelum dan sesudah di beri perlakuan Ekstrak Kulit Jengkol. 

11. Sumber Belajar adalah segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan 

kegiatan belajar yang secara fungsional dapat digunakan untuk membantu 

optimalisasi hasil belajar. 

 

 


