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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Peningkatan jumlah penyebaran nyamuk Aedes aegypti mengalami 

peningkatan setiap tahun ke tahun. Penyebaran jumlah nyamuk Aedes aegypti 

disebabkan oleh penggunaan larvasida kimiawi yang digunakan dalam jangka 

panjang yang menyebabkan nyamuk akan resisten terhadap zat kimia tersebut 

sehingga jumlah penyebarannya semakin meningkat. Penyebaran penyakit ini 

sangat luas, meliputi hampir semua daerah tropis di seluruh dunia khususnya di 

Indonesia karena Aedes aegypti bersifat diurnal atau aktif pada pagi hingga siang 

hari. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Wati et al (2014) Penularan 

penyakit dilakukan oleh nyamuk betina karena hanya nyamuk betina yang 

menghisap darah. Hal itu dilakukan untuk memperoleh asupan protein yang 

diperlukan nyamuk betina untuk memproduksi telur. Nyamuk jantan tidak 

membutuhkan darah, dan memperoleh energi dari nektar bunga ataupun 

tumbuhan. Nyamuk Aedes aegypti ini menyenangi area yang gelap dan benda-

benda berwarna hitam atau merah. 

Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan nyamuk ini 

yaitu letak ketinggian suatu wilayah, suhu udara, pH air dan kelembaban udara 

berperan penting dalam perkembangan siklus hidup nyamuk. Pada kelembaban 

yang tinggi minimal 71,9 %  sampai 83,5 % nyamuk akan cenderung memberi 

peluang memiliki umur yang panjang untuk siklus pertumbuhan virus di dalam 

tubuhnya. Nyamuk memiliki badan yang kecil dan sistem pernafasan dengan 

trakhea sehingga nyamuk membutuhkan oksigen lebih banyak saat terbang keadan 
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tersebut menyebabkan penguapan air menjadi besar. Kelembaban udara optimal 

akan menyebabkan daya tahan nyamuk bertambah (Sucipto et al., 2015). 

Penyakit demam berdarah ini terus mengalami peningkatan setiap tahun 

sejak tahun 1968-2015 dari 58 kasus menjadi 126.675 kasus. Berdasarkan data 

tersebut dapat diketahui bahwa upaya penanggulangan demam berdarah di 

Indonesia hingga saat ini belum optimal karena jumlah kasus cenderung 

meningkat setiap tahunnya (Kementrian Kesehatan RI, 2016). Upaya program 

pemberantasan vektor demam berdarah  ini dilakukan dengan meningkatkan 

kegiatan pencegahan penyakit, diagnosis diri serta pengobatan dini dan 

pemberantasan vektor penularan penyakit demam berdarah. Penyakit ini dapat 

ditanggulangi salah satunya dengan mengadakan kegiatan dengan memberantas 

vektor yaitu menggunakan larvasida yang merupakan golongan dari pestisida 

yang dapat membunuh serangga belum dewasa atau fase larva. Pemberantasan 

nyamuk Aedes aegypti  menggunakan larvasida sintetis yang jika digunakan 

berkelanjutan dapat menyebabkan peningkatan resistensi, kematian hewan lain, 

polusi, dan kerusakan lingkungan yang dapat menyebabkan ketidak seimbangan 

ekosistem sehingga menimbulkan bahaya apabila digunakan secara berkelanjutan 

(Nisa et al., 2015). 

Penggunaan pembasmi kimia memiliki dampak yang sangat berbahaya 

apabila digunakkan dalam jangka panjang. Memunculkan penelitian baru dalam 

pengendalian vektor yang aman, mudah dan alami dengan menggunakan larvasida 

nabati. Larvasida alami ini dimanfaatkan dari ekstrak tumbuhan yang 

mengandung senyawa digunakkan dalam membunuh vektor penyakit pada fase 

larva. Berbagai macam tumbuhan dapat dapat dimanfaatkan sebagai larvasida 

alami merupakan tumbuhan yang mengandung senyawa bioaktif antara lain 
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saponin tanin, alkaloid, alkenyl fenol, flavonoid dan terpenoid. Tanaman yang 

mengandung senyawa bioaktif tersebut dapat memberi efek mortalitas terhadap 

serangga sehingga dapat dimanfaatkan sebagai larvasida alami. Keuntungan 

menggunakan larvasida alami adalah lebih aman daripada larvasida sintetis, cepat 

terurai di alam sehingga tidak menimbulkan resistensi pada sasaran (Sa’diyah et 

al., 2013). 

Daun pepaya (Carica papaya L.) mengandung alkaloid karpainin, karpain, 

pseudokarpain, vitamin C dan E, kolin, dan karposid. Daun pepaya mengandung 

suatu glukosinolat yang disebut benzil isotiosianat. Daun pepaya juga 

mengandung mineral seperti kalium, kalsium, magnesium, tembaga, zat besi, zink, 

dan mangan. Selain itu, daun pepaya mengandung senyawa alkaloid karpain, 

karikaksantin, violaksantin, papain, saponin, flavonoid, dan tannin. Daun muda 

dapat dipergunakan untuk pengobatan penyakit demam, penambah nafsu makan, 

keputihan, jerawat, menambah air susu, serta mengobati sakit gigi. Dalam 

beberapa dekade terakhir, ekstrak pepaya digunakan untuk memerangi penyakit 

kanker (Milind & Gurditta, 2011).  

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Fadillah et al (2017) 

membuktikan bahwa ekstrak daun pepaya berpotensi sebagai bioinsektisida alami 

yang efektif diaplikaskan dalam bentuk lotion anti nyamuk. Pada hasil uji 

fitokimia daun pepaya menggunakan spektrofotometri menghasilkan bahwa daun 

pepaya mengandung 0,25% alkaloid, 0,14% flavonoid, 0,30% saponin, dan 

11,34% tanin. Kandungan zat aktif yang ada pada daun pepaya tersebut dapat 

mempengaruhi rata-rata nyamuk yang hinggap di lengan semakin tinggi 

konsentrasi ekstrak daun pepaya maka semakin tinggi daya proteksi dan nyamuk 

tidak mendekat. Penyebab nyamuk tidak mendekat pada lengan karena adanya 



4 
 

 

kontak dengan lotion daun pepaya yang memiliki aroma khas yang tidak disukai 

nyamuk, karena bau tersebut menganggu proses fisiologis reseptor kimia pada 

antena nyamuk. Konsentrasi yang paling efektif saat pengujian yaitu pada 

konsentrasi 30% dengan daya proteksi 91%. Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Soehendro et al (2015) peningkatan suhu ekstraksi sebesar 15°C 

memberikan peningkatan total fenol, aktivitas antioksidan (persentase DPPH dan 

reducing power) dan peningkatan aktivitas antimikrobia ekstrak biji melinjo 

ekstrak biji melinjo.  

Proses ekstraksi merupakan proses pemisahan suatu  komponen yang 

berbeda yaitu komponen zat padat-padat, padat-cair dan cair-cair dengan 

menggunakan pelarut yang menyesuaikan dengan sifat dan karakteristik dari 

kandungan senyawa. Prinsip dalam proses ekstraksi yaitu dengan menentukan 

metode pemisahan menggunakan pelarut yang sesuai dengan karakteristik dari 

senyawa zat aktif yang terkandung dalam bahan alami. Suhu ekstraksi adalah 

salah satu faktor yang berperan dalam proses berlangsungnya proses ekstraksi 

karena dapat mempengaruhi kecepatan perpindahan massa dalam proses ekstraksi. 

Meningkatnya suhu dalam proses ekstraksi dapat menyebabkan kadar senyawa zat 

aktif menurun dan mengalami kerusakan khususnya pada senyawa flavonoid yang 

mudah rusak pada suhu tinggi. Beberapa golongan flavonoid memiliki ikatan 

glikosida dengan molekul gula sehingga akan mudah rusak atau putus pada suhu 

tinggi. (Sa’adah et al., 2017) 

Proses ekstraksi dengan suhu 50° C merupakan suhu yang relatif aman 

serta mencegah terjadinya kerusakan pada senyawa metabolit sekunder tertentu, 

khususnya flavonoid. Pada suhu tinggi kadar flavonoid akan mengalami 

penurunan kadar dikarenakan flavonoid merupakan senyawa fenol yang memiliki 
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sistem aromatik yang terkonjugasi dan memiliki ikatan glikolisida. Sistem 

aromatik terkonjugasi mudah rusak pada suhu tinggi dan ikatan glikolisida akan 

mudah terputus apabila menggunakan suhu tinggi. Ekstraksi menggunakan suhu 

tinggi akan menyebabkan denaturasi pada ekstrak dan penuruan aktifitas senyawa 

tersebut. (Pranowo et al., 2016) 

Menurut penelitian yang telah dilakukan Zusfahair et al (2014) 

menyatakan bahwa suhu optimal pada senyawa papain adalah berkisar 30-60° C 

aman serta mencegah kerusakan pada senyawa yang akan mengalami denaturasi. 

Denaturasi menyebabkan sisi aktif enzim terganggu dan konsentrasi efektif enzim 

yang bertumbukan dengan substrat juga berkurang sehingga menyebabkan 

senyawa akan mengalami penurunan aktifitas senyawa. Kenaikan suhu melebihi 

suhu optimum akan menyebabkan penurunan aktivitas enzim pada senyawa 

papain. Prinsip kinerja aktivitas enzim meningkat sebanding dengan kenaikan 

suhu yang optimum. Hal ini dikarenakan energi kinetik molekul enzim mengalami 

peningkatan sebelum pencapaian suhu optimum. Hasil penelitian ini dapat 

dimanfaatkan sebagai media belajar yang tepat dalam pembelajaran biologi.  

Penggunaan media belajar yang tepat akan meningkatkan perhatian siswa pada 

topik yang akan dipelajari, dengan bantuan media minat dan motivasi siswa dapat 

ditingkatkan, siswa akan lebih konsentrasi dan diharapkan proses pembelajaran 

menjadi lebih baik sehingga pada akhirnya prestasi belajar siswa dapat 

ditingkatkan (Emda, 2011). 

Media belajar biologi merupakan alat atau peraga sebagai sumber belajar 

yang dapat digunakan untuk memotivasi siswa dalam proses pembelajaran. Media 

belajar membantu siswa untuk membuktikan adanya ilmu yang telah diperoleh 

yang diharapkan dapat membantu siswa untuk memotivasi proses pembelajaran 
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berlangsung agar tercapai tujuan pembelajaran sesuai yang diinginkan. Media 

belajar memiliki fungsi disamping sebagai alat peraga dalam mengajar juga 

sebagai sumber belajar yang harus dimanfaatkan secara maksimal sehingga 

tercipta suasana belajar yang efisien, kondusif, efektif dan menyenangkan. Peran 

guru dalam media belajar sangat diperlukan dalam inovasi dan pengembangan 

mengingat guru sebagai pemain dalam proses pembelajaran di kelas, hendaknya 

dapat mengolah kemampuannya untuk membuat media pengajaran lebih efisien 

dan efektif. Media belajar dapat meningkatkan proses belajar siswa dalam 

pembelajaran yang diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar yang ingin 

dicapai sesuai dengan tujuan pembelajaran (Umar, 2013). 

Handout merupakan bahan ajar tertulis yang berisi materi yang mencakup 

konsep penting pembelajaran serta sumber belajar penunjang serta media pesan 

dalam proses pembelajaran sehingga guru tidak menjadi satu-satunya penyampai 

informasi dan sumber belajar. Sumber belajar disusun dengan mempertimbangkan 

kebutuhan siswa dan materi secara kontekstual. Sumber belajar berupa handout 

dapat dimanfaatkan mahasiswa sebagai sumber belajar mandiri. Handout memiliki 

peranan penting dalam meningkatkan pemahaman konsep sebelum siswa belajar 

di dalam kelas, sehingga siswa datang di kelas dengan berbekal pengetahuan yang 

telah dipelajari melalui handout. Pengembangan bahan ajar yang yang sesuai 

dengan kebutuhan siswa dan materi yang dipelajari adalah usaha terbaik untuk 

meningkatkan pemahaman (Wulandari et al.,2016). Pembuatan handout harus 

disusun secara terstruktur dan terencana dengan memperhatikan tujuan pengajaran 

dan menentukan materi yang dikembangkan berdasarkan hasil observasi dan 

wawancara dengan guru. Desain handout kontekstual dan sederhana. Desain 

handout isi, warna, dan tampilan gambar yang terdapat pada handout harus 
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menarik sehingga mereka tertarik untuk mempelajari materi yang terdapat pada 

handout tersebut (Wahyuni et al.,2012). 

Penelitian ini akan dimanfaatkan untuk bahan ajar kelas X SMA berupa 

handout pembelajaran biologi. Topik yang sesuai dengan penelitian yaitu 

keanekaagaman hayati. Kompetensi Dasar (KD) dari topik ini antara lain KD 3.2 

Menganalisis data hasil obervasi tentang berbagai tingkat keanekaragaman hayati 

(gen, jenis dan ekosistem) di Indonesia dan KD 4.2 Menyajikan hasil identifikasi 

usulan upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia berdasarkan hasil 

analisis data ancaman kelestarian berbagai keanekaragaman hewan dan tumbuhan 

khas Indonesia yang dikomunikasikan dalam berbagai bentuk media informasi 

(Permendikbud, 2016).   

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti ingin melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh suhu ekstraksi dan konsentrasi ekstrak daun pepaya 

terhadap jumlah kematian larva nyamuk Aedes aegypti sebagai sumber belajar 

biologi”. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Adakah pengaruh perbedaan suhu ekstraksi pada ekstrak daun pepaya 

terhadap jumlah kematian larva nyamuk Aedes aegypti stadium II? 

2. Adakah pengaruh perbedaan konsentrasi pada ekstrak daun pepaya 

terhadap jumlah kematian larva nyamuk Aedes aegypti stadium II? 

3. Adakah pengaruh suhu dan konsentrasi pada  ekstrak daun pepaya 

terhadap jumlah kematian larva Aedes aegypti stadium II? 

4. Bagaimana hasil penelitian perbedaan suhu ekstraksi dan konsentrasi 

pada ekstrak daun pepaya terhadap jumlah kematian larva nyamuk Aedes 

aegypti sebagai sumber biologi dapat dijadikan sumber belajar handout ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh perbedaan suhu ekstraksi yang berbeda pada 

ekstrak daun pepaya terhadap jumlah kematian larva nyamuk Aedes 

aegypti stadium II. 

2. Untuk menganalisis pengaruh perbedaan konsentrasi ekstrak yang berbeda 

pada ekstrak daun pepaya terhadap jumlah kematian larva nyamuk Aedes 

aegypti stadium II. 

3. Untuk menganalisis pengaruh suhu dan konsentrasi ekstraksi pada ekstrak 

daun pepaya terhadap terhadap jumlah kematian larva nyamuk Aedes 

aegypti stadium II  

4. Untuk merencanakan hasil penelitian sebagai sumber belajar biologi 

berupa handout  pembelajaran biologi 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu mengenai pemanfaatan tumbuhan 

sebagai larvasida alami tanpa meninggalkan residu kimia yang dapat 

mencemari lingkungan serta menimbulkan kematian pada organisme lain. 

2. Hasil dari penelitian  ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi ilmiah bagi 

peneliti selanjutnya atau dimanfaatkan sebagai dasar pijakan bagi 

penelitian yang lebih mendalam terkait dengan keanekaragaman hayati 

khususnya pada penelitian larva nyamuk Aedes aegypti. 

3. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti pada mata kuliah 

ipa terpadu tentang manfaat tumbuhan dan obat herbal. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Peneliti Biologi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mendalam 

terkait dengan manfaat dari tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai ilmu 

yang dikembangkan pada tumbuhan lain sebagai larvasida alami tanpa 

mencemari lingkungan. 

2. Bagi Pendidik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang luas dan 

menambah informasi untuk karya ilmiah bagi pendidik atau guru terkait 

dengan keanekaraman tumbuhan serta manfaat bagi kehidupan yang 

dapat dijadikan sumber belajar bagi peserta didik. 

3. Bagi Praktisi Kesehatan Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengembangan 

ilmu pengetahuan dan cara pengaplikasian dalam dunia fitofarmaka dan 

kesehatan masyarakat. 

4. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber belajar 

khususnya untuk siswa SMA/ MA kelas X semester Ganjil pada materi 

keanekaragaman hayati. Sumber belajar dari hasil penelitian ini adalah 

handout terkait dengan keanekaragaman tumbuhan serta manfaatnya 

sebagai larvasida alami pada nyamuk Aedes aegypti yang ramah 

lingkungan. 

5. Bagi Masyarakat  

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai tambahan 

pengetahuan tentang kandungan manfaat daun pepaya untuk kesehatan dan 
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mengontrol penyebaran nyamuk Aedes aegypti. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

1. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun Carica papaya L. 

berwarna hijau dengan umur pohon pepaya 3 bulan bagian daun muda 

yang digunakkan sebagai simpilisia diperoleh di sekitar Kota Malang. 

2. Larva nyamuk yang digunakan adalah larva nyamuk stadium kedua yang 

berumur dua sampai tiga hari yang dibiakkan di Laboratorium Entomologi 

di Dinas Kesehatan yang terletak di Jalan Jemursari no. 197 Kota 

Surabaya. 

3. Parameter yang dipakai dalam penelitian ini adalah jumlah  larva nyamuk 

pada fase kedua yang mati dalam waktu 1x 24 jam. 

4. Penelitian ini menggunakan berbagai konsentrasi ekstrak daun papaya 

yang berbeda yaitu konsentrasi 1%, 1,5%, 2% dan tanpa pemberian 

ekstrak dengan acuan jurnal terdahulu sebagai acuan konsentrasi awal. 

5. Penelitian ini menggunakan berbagai suhu untuk proses ekstraksi daun 

pepaya yaitu suhu 50°C, 60°
 
C, 70°C dan tanpa suhu ekstraksi dengan 

acuan jurnal terdahulu sebagai acuan penetuan suhu awal. 

6. Sumber yang dibuat sebagai bentuk hasil penelitian adalah handout untuk 

siswa SMA/ MA kelas X semester ganjil pada materi keanekaragaman 

hayati. 

1.6 Definisi Istilah 

1. Insektisida alami adalah bahan yang berasal dari tumbuhan yang 

mengandung bahan kimia bersifat toksik terhadap serangga mudah terurai 

dialam sehingga tidak mencemari lingkungan dan aman bagi kelangsungan 

hidup manusia (Moehammadi, 2005). 
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2. Larvasida alami adalah bahan insektisida alami yang berasal dari alam 

yang dapat menghambat siklus hidup atau membunuh stadium larva pada 

habitat aslinya (Susanti et al., 2015). 

3. Ekstrak daun papaya (Carica papaya  L.) adalah sediaan kering, cairan 

atau kental yang diperoleh  dari daun pada tanaman pepaya yang diambil 

zat aktifnya dengan pelarut organik maupun anorganik, kemudian 

memekatkannya dengan mengambil zat aktifnya sampai proses tahap 

ekstraksi dengan menggunakan titik didih tertentu (Fardhyanti  & Ria, 

2015). 

4. Suhu ekstraksi adalalah suhu yang digunakkan untuk kegiatan 

memisahkan zat aktif dari bahan yang tidak dapat larut dengan 

menggunakan pelarut cair yang akan lebih cepat dilakukan suhu tinggi 

(Tambun et al., 2016). 


