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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara tropis yang dihuni berbagai macam vektor dan 

parasit penyebab penyakit. filariasis (Hoedojoe dan Zulhasril, 2008a), dan Japanese 

encephalitis (Gopalakrishnan et al. 2014) merupakan penyakit yang antara lain 

disebarkan oleh vektor nyamuk Culex sp. Upaya pengendalian vektor dengan 

insektisida adalah program pemerintah untuk mencegah dan mengendalikan 

penyakit tesebut. Insektisida yang digunakan dapat berupa insektisida kimia dan 

insektisida alami (Kemenkes RI, 2012). 

Pada tahun 2014 terdapat 14.932 kasus filariasis. Saat ini filariasis masih 

menjadi endemi di 241 kabupaten/kota di Indonesia (Kemenkes RI, 2015). 

Insidensi Japanese encephalitis di Indonesia tergolong lebih rendah dibandingkan 

insidensi di Malaysia dan Papua Nugini. Dari 3 negara tersebut, tercatat penderita 

Japanese encephalitis sebanyak 58,9 juta (usia 0-14 tahun); 154,6 juta (usia 15 

tahun ke atas); 213,5 juta (semua umur) (Campbell et al. 2011).  

Nyamuk Culex sp. tersebar di seluruh Indonesia. Beberapa species Culex sp. 

juga telah dilaporkan telah resisten terhadap dua jenis insektisida yaitu DDT dan 

dieldrin di Jawa Tengah (Davidson dalam Syafruddin et al. 2010). 

Untuk meminimalkan angka kejadian filariasis dan Japanese encephalitis 

maka dilakukan upaya pengendalian terhadap Culex sp. Pengendalian vektor harus 

dilakukan secara REESAA (Rational, Effective, Efficient, Sustainable, Affective dan 

Affordable) (Laihad, 2011). Insektisida alternatif perlu dipertimbangkan dalam 

pengendalian Culex sp (Damar, 2012). 
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Penggunaan insektisida kimia untuk pengendalian vektor yang paling efektif. 

Penggunaan insektisida kimia memiliki efek negatif, tidak hanya pada manusia tetapi 

terhadap lingkungan dan berpengaruh pada keseimbangan ekosistem (Xu et al. 2012; 

Pauley et al. 2014; Geiger et al. 2010). Penggunaan dosis yang tidak adekuat ataupun 

sublethal pada spesies endofagik dan endofilik akan menimbulkan resistensi insektisida. 

(Laihad, 2011). Apabila nyamuk telah  resisten terhadap insektisida yang digunakan untuk 

penyemprotan dan pada kelambu, maka langkah-langkah tersebut tidak efektif dalam 

membatasi transmisi mikroorganisme (CDC, 2015a). Oleh karena itu, dicari bahan alami 

sebagai insektisida alternatif. Salah satu bahan alternatif yang ramah lingkungan untuk 

menghindari efek samping insektisida kimia adalah memanfaatkan tumbuhan antiserangga 

sebagai insektisida alami. Daun tembakau (Nicotiana tabacum L.) mengandung nikotin. 

Nikotin merupakan senyawa kimia bersifat neurotoksik terhadap serangga dengan 

mekanisme penetrasi nikotin melalui membran ke dalam sel yang menyerupai asetilkolin 

kemudian mengikat reseptor asetilkolin nikotinik (nAChRs) sehingga saraf rusak dan 

serangga akan mati (Landoni, 1991). 

Efektifitas insektisida diukur menggunakan Knockdown Time 50 (KT50). 

KT50 adalah kemampuan insektisida menjatuhkan setengah populasi serangga 

dalam interval waktu tertentu. Insektisida dapat dikatakan efektif apabila memiliki 

efek knockdown cepat yaitu dapat menjatuhkan setengah populasi serangga dalam 

waktu singkat (Astari et al. 2005). Beberapa syarat lain yang harus dipenuhi yaitu 

insektisida harus aman untuk manusia dan makhluk hidup lainnya, tidak mudah 

terbakar, susunan kimia stabil, penggunaannya mudah, harga yang murah, mudah 

didapatkan, tidak berwarna dan tidak berbau menyengat (Palumbo, 2011; Hoedojo 

dan Zulhasril, 2008a). 
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 Dari latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul “Efek 

Ekstrak Daun Tembakau  (Nicotiana tabacum L.) sebagai Insektisida Alami 

terhadap Nyamuk Culex sp.” 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ekstrak daun tembakau (Nicotiana tabacum L.) memiliki efek sebagai 

insektisida alami pada stadium dewasa nyamuk Culex sp. ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum : 

Mengetahui efek ekstrak daun tembakau (Nicotiana tabacum L.) 

sebagai insektisida alami pada stadium dewasa nyamuk Culex sp. 

1.3.2 Tujuan Khusus :  

1. Mengetahui knockdown time 50 ekstrak daun tembakau (Nicotiana 

tabacum L.) terhadap nyamuk Culex sp. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Akademik 

Digunakan sebagai referensi dan sumber data tentang insektisida alami 

untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh ekstrak daun 

tembakau (Nicotiana tabacum L.) sebagai insektisida alami terhadap nyamuk 

Culex sp.dan nyamuk jenis lain. 

1.4.2 Aplikatif 

Memberikan informasi mengenai insektisida alami dari ekstrak daun 

tembakau (Nicotiana tabacum L.) sebagai pembasmi nyamuk Culex sp. 
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1.4.3 Masyarakat 

Memberikan informasi pada masyarakat bahwa ekstrak daun tembakau 

(Nicotiana tabacum L.) dapat digunakan sebagai bahan alternatif pengendalian 

nyamuk Culex sp. 

1.4.4 Pemerintah 

Apabila ekstrak daun tembakau (Nicotiana tabacum L.) dapat menjadi  

insektisida alami yang efektif maka hasil penelitian dipromosikan pada 

pemerintah sebagai alternatif pengendalian nyamuk dan diusulkan mendapat 

hak paten. Penggunaan insektisida alami dapat mengurangi pencemaran 

lingkungan dan efek samping insektisida kimia. 

 


