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PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu penyakit menular 

yang masih menjadi prioritas penanganan masalah kesehatan di Indonesia setiap 

musim penghujan tiba. Perubahan iklim yang tidak menentu merupakan salah satu 

faktor penyebab terus meningkatnya kejadian penyakit demam berdarah. 

(Djunaedi, 2006). 

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Malang, sepanjang tahun 2015 

angka penderita demam berdarah naik signifikan dibandingkan 2014. Penderita 

demam berdarah sepanjang 2015 tercatat 278 kasus, 3 di antaranya meninggal 

dunia, jumlah kasus penderita Demam Berdarah naik 50% dari tahun 2014 lalu 

yakni 130 orang (Kompas, 2015). 

Penyakit demam berdarah disebabkan oleh virus dengue yang disebarkan 

oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti (Ayuningtyas, 2013). Gigitan nyamuk  Aedes 

aegypti dapat menyebabkan gangguan pada pembuluh darah kapiler dan sistem 

pembekuan darah, sehingga mengakibatkan pendarahan dan dapat berujung 

kematian (Misnadiarly, 2009).  

Pemberantasan nyamuk yang umum dilakukan oleh masyarakat yaitu 

dengan cara melaksanakan program 3M, yakni menguras, mengubur, dan 

menutup semua tempat yang memungkinkan menjadi tempat perkembangbiakan 

nyamuk. Tempat perkembangbiakan nyamuk sering ditemukan di dalam bak air, 
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ember, vas bunga, kaleng bekas atau tempat-tempat penampungan air bersih di 

sekitar rumah yang tidak berhubungan langsung dengan tanah (Adifian, 2013). 

Pencegahan DBD sampai saat ini masih diutamakan pada pengendalian 

vektor, karena masih belum tersedia vaksin dan obat antivirus yang efektif.  

Menurut Adrianto (2014) pengendalian vektor yang paling efektif adalah dengan 

pemberantasan jentik atau larva. Selama ini yang sering dilakukan adalah 

pengendalian secara kimiawi, karena dianggap bekerja lebih efektif dan hasilnya 

cepat terlihat dibandingkan pengendalian secara biologi (Nugroho, 2011).  

Penggunaan bahan kimia sebagai larvasida/ larvasida sintetik yang ber-

lebihan dan dalam jangka waktu panjang dapat menimbulkan beberapa kerugian, 

seperti merusak kehidupan biota sekitar, nyamuk menjadi resisten, terjadinya 

keracunan pada manusia dan hewan ternak, serta mengakibatkan polusi pada 

lingkungan sekitar (Harfriani, 2012). Penggunaan insektisida alami sebagai 

larvasida merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi penggunaan bahan 

kimia karena sifatnya yang ramah lingkungan. 

Indonesia sebagai Negara tropis memiliki flora yang sangat beragam dan 

mengandung cukup banyak jenis tumbuh-tumbuhan yang merupakan sumber 

bahan insektisida botani. Dewasa ini penelitian tentang tumbuhan yang berpotensi  

sebagai insektisida alami telah banyak dilaporkan. Pratama (2009) meneliti 

tentang ekstrak daun pandan wangi mengungkapkan bahwa pada konsentrasi 

0,9% dapat menyebabkan kematian larva Aedes aegypti sebesar 100% selama 24 

jam.  Kandungan yang ada pada ekstrak daun pandan wangi sama dengan 

kandungan yang dimiliki ekstrak daun kamboja putih yakni sama-sama memiliki 
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3 kandungan senyawa yaitu alkaloid, flavonoid dan saponin. Pemanfaatan 

larvasida nabati terus dikembangkan untuk mengurangi penggunaan insektisida 

kimiawi kembali. 

Jenis tanaman yang diduga mempunyai potensi sebagai sumber larvasida 

nabati yang terdapat di Indonesia salah satunya adalah adalah tanaman kamboja 

putih, karena adanya kandungan yang sama dengan tanaman yang sudah terbukti 

sebagai larvasida. Kamboja merupakan tumbuhan yang banyak dimanfaatkan 

masyarakat sebagai bahan pengobatan (Budaya, 2015). Peneliti sebelumnya telah 

membuktikan bahwa pada kadar tertentu, senyawa-senyawa yang terdapat pada 

ekstrak daun kamboja putih  bersifat toksik karena dapat membunuh larva Artemia 

salina Leach (Rolliana, 2010). Widodo (2010) mengatakan bahwa kandungan 

ekstrak daun kamboja putih terdiri dari  alkaloid, saponin, flavonoid dan senyawa 

polifenol.  

Saponin dan alkaloid memiliki cara kerja sebagai racun perut dan 

menghambat kerja enzim kolinesterase pada larva sedangkan flavonoid berperan 

sebagai racun pernapasan sehingga menyebabkan kematian larva (Cania, 2013). 

Menurut Astuti (2011) senyawa golongan alkaloid berpotensi juga sebagai 

larvasida  Aedes aegypti karena sifat toksiknya. Tanaman kamboja putih 

(Plumeria alba) sering ditemukan di sekitar lingkungan kita, hampir disetiap 

makam (kuburan) terdapat tanaman ini. 

Hasil penelitian ini dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi yaitu 

dalam bentuk media poster. Masyarakat cenderung menyukai informasi yang 

singkat dan menarik untuk dibaca, sehingga memunculkan rasa ingin tahu, dan 
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diharapkan rasa ingin tahu mereka menjadi sebuah bentuk penerapan. Melihat 

keterbatasan masyarakat dalam mencerna informasi baru, media ini tepat untuk 

diterapkan. 

Berdasarkan uraian yang dipaparkan, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul ” Pengaruh Pemberian Ekstrak Daun Kamboja Putih 

(Plumeria alba) Terhadap Mortalitas Larva Aedes aegypti Dikembangkan 

sebagai Sumber Belajar Biologi dalam Bentuk Media Poster”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Adakah pengaruh pemberian ekstrak daun kamboja putih (Plumeria alba) 

dengan berbagai konsentrasi terhadap mortalitas larva Aedes aegypti? 

2. Berapakah konsentrasi ekstrak daun kamboja putih (Plumeria alba) yang 

paling baik terhadap mortalitas larva Aedes aegypti? 

3. Bagaimana kelayakan media poster hasil penelitian tentang pengaruh 

pemberian ekstrak daun kamboja putih (Plumeria alba) terhadap mortalitas 

larva Aedes aegypti sebagai sumber belajar biologi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengetahui pengaruh pemberian ekstrak daun kamboja putih (Plumeria alba) 

dengan berbagai konsentrasi terhadap mortalitas larva Aedes aegypti. 
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2. Mengetahui konsentrasi ekstrak daun kamboja putih (Plumeria alba) yang 

paling baik terhadap mortalitas larva Aedes aegypti. 

3. Mengetahui kelayakan media poster hasil penelitian tentang pengaruh 

pemberian ekstrak daun kamboja putih (Plumeria alba) terhadap mortalitas 

larva Aedes aegypti sebagai sumber belajar Biologi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah khazanah keilmuan bagi penulis tentang pemanfaatan daun 

kamboja putih (Plumeria alba) sebagai alternatif larvasida alami dan sekaligus 

dapat memperluas terapan keilmuan peneliti.  

2. Manfaat praktis 

a. Bagi masyarakat hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang 

pemanfaatan daun kamboja putih (Plumeria alba) sebagai alternatif 

larvasida alami yang aman bagi lingkungan dan kesehatan. 

b. Bagi ilmu pengetahuan penelitian ini dapat dijadikan sumber belajar dalam 

bidang kajian pendidikan lingkungan hidup dan pemanfaatan bahan 

tumbuhan sebagai larvasida alami. 

 

1.5 Batasan penelitian 

 Untuk menghindari terjadinya salah penafsiran terhadap penelitian ini, 

maka peneliti memberikan batasan penelitian sebagai berikut: 
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1. Larva nyamuk yang digunakan adalah larva Aedes aegypti yang dibeli di 

Laboratorium Entomologi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 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 masih aktif.  

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

atau tidak bergerak-gerak apabila disentuh dengan lidi, dan tenggelam di dasar 

gelas atau mengapung di permukaan air. 

3. Daun kamboja putih (Plumeria alba) yang digunakan adalah daun yang masih 

segar yang dipetiklangsung dari pohonnya yang memiliki bunga berwarna 

putih. 

4. Parameter yang digunakan  dalam penelitian ini adalah jumlah mortalitas larva 

Aedes aegypti setelah aplikasi dengan pengamatan setiap 6 jam sekali selama 

24 jam. 

5. Bentuk sumber belajar biologi yang dikembangkan dari hasil penelitian ini 

adalah media poster. 

 

1.6 Definisi Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahan makna pada setiap istilah yang digunakan, 

maka peneliti perlu untuk mendefinisikan setiap istilah yang digunakan dalam 

judul penelitian. Adapun istilah-istilah tersebut antara lain: 
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1. Ekstrak merupakan bahan yang diperoleh dari jaringan hewan atau tumbuhan 

dengan cara menarik sari patinya menggunakan pelarut yang sesuai dan 

kemudian memekatnya hingga tahap tertentu (Hamid, 2010). 

2. Kamboja Putih adalah tumbuhan asal Amerika tropik yang biasa ditanam 

sebagai tanaman hias dipekarangan, taman, kuburan, atau tumbuh liar 

(Dalimartha, 2003). 

3. Mortalitas adalah  angka kematian (Hamid, 2010). 

4. Larva adalah stadium muda dalam kehidupan hewan yang berbeda dengan 

bentuk dewasanya (Hamid, 2010). 

5. Aedes aegypti adalah spesies nyamuk yang hidup dan ditemukan di negara-

negara yang terletak antara 350 LU dan 350 LS pada temperatur udara paling 

rendah sekitar 100 C (Djunaedi, 2006). 

6. Sumber belajar merupakan suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan bahan 

atau situasi yang diciptakan dengn sengaja dan dibuat agar memungkinkan 

peserta didik belajar secara individual (Badriyah, 2010). 

7. Poster adalah media gambar yang memiliki sifat persuasif tinggi karena 

menampilkan satu persoalan (tema) yang menimbulkan perasaan kuat 

terhadap masyarakat (Kusuma, 2009). 

 


