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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

      Nyamuk adalah salah satu serangga yang menyebabkan masalah cukup besar 

terhadap kesehatan masyarakat di negara-negara dengan iklim tropis termasuk 

Indonesia. Dilaporkan terdapat 2960 jenis nyamuk diseluruh dunia dan 125 Genus 

Aedes terdapat di Indonesia (Hadi, 2000). Nyamuk disebut sebagai serangga 

penganggu karena memiliki peran sebagai vektor pembawa beberapa penyakit 

pada manusia. Lebih dari satu juta orang diseluruh dunia meninggal setiap 

tahunnya akibat penyakit yang dibawa oleh  nyamuk (Mount, 2014).  

      Nyamuk dewasa (Genus Aedes) membawa beberapa penyakit seperti demam 

berdarah, yellow fever, dan chikungunya.  Kasus demam berdarah telah 

berkembang secara pesat, diperkirakan ada 50-100 juta kasus di seluruh dunia 

setiap tahunnya (WHO, 2014). Dampak dari penyakit ini berpengaruh terhadap  

sektor kesehatan Indonesia tiap tahun. Demam Berdarah Dengue (DBD) menjadi 

salah satu masalah utama kesehatan masyarakat di Indonesia karena angka 

kematian penderitanya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada Januari 

2015 terjadi KLB demam berdarah di Jawa Timur dengan jumlah penderita yang 

meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan tahun lalu (Dinkes Jatim, 2015). 

Terdapat sekitar 200.000 kasus yellow fever dan  30.000 kasus menyebabkan 

kematian di seluruh dunia (WHO, 2014). 

      Salah satu upaya untuk menekan penyebaran nyamuk dewasa (Genus Aedes) 

adalah dengan cara pengendalian vektor menggunakan insektisida. Insektisida 
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yang baik memiliki quick knocdown effect, yaitu daya bunuh serangga dalam 

jumlah yang besar dan dalam waktu cepat, tetapi aman untuk manusia dan 

makhluk hidup lainnya, susunan kimia stabil tidak mudah terbakar, penggunaan 

mudah, murah, mudah didapatkan, tidak bewarna dan tidak berbau merangsang. 

Knockdown time dapat diartikan sebagai waktu yang dibutuhkan insektisida untuk 

menjatuhkan nyamuk. Knockdown time diukur dengan menghitung jumlah 

nyamuk yang jatuh selama interval waktu tertentu sampai seluruh nyamuk jatuh. 

Disebut quick knockdown effect jika dalam waktu kurang dari 5 menit dapat 

menjatuhkan setengah dari populasi nyamuk (Palumbo, 2011). 

      Saat ini masyarakat banyak menggunakan insektisida kimia karena dianggap 

efektif, relatif murah, mudah dan praktis untuk mengendalikan nyamuk. 

Penggunaan insektisida kimia berlebihan dapat menimbulkan masalah keracunan, 

pencemaran lingkungan, kematian organisme yang menguntungkan, serta 

timbulnya resistensi pada hewan sasaran (Hendro, 2010). Tidak hanya itu, 

insektisida kimia juga bisa menimbulkan gangguan pernafasan pada manusia. 

Berbagai dampak negatif tersebut akan mengurangi efektivitas dan efisiensi 

insektisida kimia. 

      Upaya yang dapat dilakukan agar tidak menimbulkan bahaya berlanjut dan 

ramah lingkungan yaitu dengan menggunakan insektisida alami. Beberapa 

tanaman dapat digunakan sebagai insektisida alami, salah satunya adalah biji 

jinten hitam (Nigella sativa). Biji jinten hitam mengandung minyak atsiri yang 

memiliki aktivitas biologi terhadap serangga dapat bersifat, racun kontak (toxic), 

racun pernafasan (fumigant), mengurangi nafsu makan (antifeedant), menghambat 
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peletakan telur (oviposition deterrent), menghambat petumbuhan, menurunkan 

fertilitas, serta sebagai antiserangga vektor (Dubey et al, 2010). 

      Metode yang bisa dilakukan untuk membasmi nyamuk sangat beragam. 

Beberapa metode yang sering dilakukan oleh masyarakat yaitu, penyemprotan 

(Spray), pengasapan (Fogging), anti nyamuk bakar, dan penguapan elektrik. 

Penguapan elektrik mempunyai beberapa kelebihan dibanding metode lainnya 

yaitu, praktis, tidak meninggalkan abu, tidak menghasilkan banyak asap, dan tidak 

berbau menyengat. 

      Pada penelitian kali ini, peneliti ingin mengeksplorasi potensi ekstrak biji 

jinten hitam (Nigella sativa) sebagai insektisida alami menggunakan metode 

penguapan elektrik dengan harapan lebih efektif dan efisien daripada metode 

lainnya. 

1.2 Rumusan Masalah 

      Bagaimanakah profil waktu knockdown ekstrak biji jinten hitam (Nigella 

sativa) terhadap nyamuk dewasa (Genus Aedes) dengan menggunakan metode 

penguapan elektrik? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1  Tujuan Umum 

Mengetahui profil waktu knockdown ekstrak biji jinten hitam (Nigella sativa) 

terhadap nyamuk dewasa (Genus Aedes) dengan menggunakan metode penguapan 

elektrik. 

1.3.2  Tujuan Khusus 

1. Mengetahui profil waktu knockdown ekstrak biji jintan hitam (Nigella 

sativa) pada konsentrasi 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100%  terhadap 
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nyamuk dewasa (Genus Aedes) dengan menggunakan metode penguapan 

elektrik. 

2. Mengetahui konsentrasi minimal ekstrak biji jintan hitam (Nigella sativa) 

yang dapat mencapai waktu knockdown yang cepat (5 menit) 

3. Mengetahui hubungan antara konsentrasi ekstrak biji jintan hitam (Nigella 

sativa) dengan waktu knockdown nyamuk dewasa (Genus Aedes) 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1Manfaat bagi Akademik 

a. Memberikan informasi tentang profil waktu knockdown ekstrak biji jinten 

hitam (Nigella sativa) terhadap nyamuk dewasa (Genus Aedes). 

b. Menambah informasi untuk penelitian selanjutnya tentang penggunaan 

ekstrak biji jintan hitam (Nigella sativa) sebagai insektisida alami. 

1.4.2 Manfaat bagi Klinis 

a. Dapat digunakan sebagai bukti ilmiah tentang efektivitas ekstrak biji jintan 

hitam sebagai insektisida alami terhadap nyamuk dewasa (Genus Aedes) 

1.4.3 Manfaat bagi Masyarakat 

a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat 

ekstrak biji jinten hitam (Nigella sativa) yang dapat digunakan sebagai 

insektisida alami. 


