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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Nyamuk adalah serangga berukuran kecil, halus, tungkai kakinya panjang 

langsing, dan mempunyai bagian mulut untuk menusuk kulit. Kehadiran nyamuk 

cukup meresahkan dalam kehidupan manusia baik dari segi psikologis maupun 

kesehatan manusia (Hadi dan Koesharto, 2006). Culex fatigans adalah spesies 

nyamuk yang berperan sebagai vektor penyakit. Nyamuk ini biasanya mulai aktif 

setelah matahari terbenam sampai sebelum matahari terbit. Nyamuk ini 

meletakkan telur dan berbiak di selokan-selokan, serta ditempat menggenangnya 

air diatas permukaan tanah. Nyamuk jenis ini juga terdiri dari banyak spesies, 

seperti Cx. pipiens, Cx. quinquefasciatus, Cx. tarsalis, Cx. territans, dan lain-lain 

(Sasmita dkk, 2011). 

Vektor adalah arthropoda yang dapat memindahkan atau menularkan suatu 

agen infeksi kepada host yang rentan (susceptible host). Vektor dapat merugikan 

dan merusak lingkungan hidup manusia, oleh karenanya harus ditanggulangi 

dengan mengurangi atau menurunkan populasi vektor tersebut ke tingkat tertentu 

yang tidak menganggu atau membahayakan kehidupan manusia. Nyamuk ini 

dapat menjadi vektor untuk virus, protozoa, dan cacing. Tidak hanya terhadap 

manusia, nyamuk juga dapat menularkan penyakit pada hewan. Dampak penyakit 

pada hewan dapat menyebabkan kerugian bagi peternak dikarenakan penurunan 

produksi dari ternak tersebut. Beberapa institusi menyebutkan bahwa nyamuk 

merupakan hewan paling berbahaya di bumi dilihat dari jumlah penyakit, 
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kematian, dan kehilangan ekonomi yang disebabkan oleh nyamuk (Depkes RI, 

2000).  

Upaya untuk mengendalikan nyamuk yang saat ini dilakukan dengan 

penggunaan insektisida yang sering digunakan adalah Abate SG (Temephos 1%) 

di Indonesia sudah dilakukan sejak tahun 1976. Bahaya resistensi dan efek 

samping yang ditimbulkan oleh insektisida tersebut tidak dapat dihindarkan, 

resistensi terhadap Abate SG sudah ditemukan di Surabaya. Efek negatif dari 

pemakaian insektisida yang berlebihan dapat menyebabkan keracunan yang dapat 

merenggut jiwa. Insektisida yang masuk ke perairan akan menimbulkan 

pencemaran air. Hal ini akan mengakibatkan terbunuhnya binatang-binatang air. 

Penyakit yang disebarkan nyamuk sangat berbahaya, oleh karena itu ada baiknya 

dilakukan pencegahan penyakit yang disebabkan oleh nyamuk tersebut dengan 

menggunakan sediaan antinyamuk (Qiu et al., 1998). Upaya untuk mengendalikan 

vektor nyamuk adalah dengan cara membuat ekstrak dari tumbuhan. Ekstrak 

tumbuhan pada umumnya meninggalkan residu di lingkungan, karena setelah 

diaplikasikan akan terurai menjadi senyawa yang tidak berbahaya bagi manusia 

dan lingkungannya sehingga tidak menimbulkan efek samping (Kardinan, 2002). 

Pencegahan yang cukup efektif adalah dengan repelen atau obat pengusir 

nyamuk yang dioleskan ke kulit, oleh karena cara ini lebih bersifat personal 

dibanding cara pencegahan lainnya. Repelen adalah suatu senyawa yang beraksi 

secara lokal, atau pada jarak tertentu mempunyai kemampuan mencegah 

arthropoda (termasuk nyamuk) untuk terbang, mendarat atau menggigit pada 

permukaan kulit manusia (Nerio, dkk., 2010). Dietiltoluamide (DEET) merupakan 
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repelen sintesis yang memiliki spektrum luas dan telah digunakan secara luas di 

Eropa dan Amerika Serikat setelah diperkenalkan pada tahun 1950. Akan tetapi, 

penggunaan DEET jangka panjang dilaporkan telah menimbulkan berbagai efek 

samping yang merugikan, diantaranya adalah hipotensi, terganggunya sistem 

pernafasan dan terkadang mengakibatkan kematian. Penggunaan secara topikal 

terkadang dapat menimbulkan reaksi setempat, seperti urtikaria dan dermatitis 

(Goodyer dan Behrens, 1998). Hal ini menyebabkan diperlukannya penelitian dan 

pengembangan repelen alami yang berasal dari tumbuhan. 

Salah satu tanaman obat tradisional adalah tanaman permot yaitu tanaman 

yang tumbuh secara liar dan terdapat dalam jumlah melimpah. Tanaman ini dapat 

tumbuh di tanah lapang, sawah, kebun atau tumbuh merambat di sela-sela 

tanaman utama (Heyne, 1987). Daun permot ini mempunyai kandungan alkaloid, 

saponin, flavonoid, tanin, polifenol. Senyawa saponin inilah yang dapat 

digunakan sebagai insektisida. Saponin mengandung hormon steroid yang 

berpengaruh dalam pertumbuhan nyamuk. Saponin dapat menurunkan tegangan 

permukaan selaput mukosa traktus digestivus larva sehingga dinding traktus 

digestivus menjadi korosif.  Oleh karena itu, saponin berpotensi untuk digunakan 

sebagai pembasmi hama (Aminah et al., 2001). Daun permot merupakan tanaman 

obat yang mengandung bahan aktif yang mempunyai prospek baik untuk 

dikembangkan dan sebagai inovasi untuk menolak nyamuk. Berdasarkan uraian di 

atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui efektifitas ekstrak daun 

permot terhadap nyamuk Cx. fatigans dewasa. Penelitian ini didukung oleh 

beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yuniarni (2012) ekstrak 
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etanol daun permot (P. foetida L.) sebagai larvasida terhadap larva instar IV 

nyamuk Cx. pipiens fatigans dan senyawa ekstrak daun permot (P. foetida L.) 

untuk identifikasi sebagai bionsektisida terhadap larva nyamuk Aedes aegypti 

(Hastutiek dan Sunarso, 2013). 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat diajukan rumusan 

permasalahan sebagai berikut : Apakah repelen ekstrak daun permot (P. foetida 

L.) efektif terhadap nyamuk Cx. fatigans dewasa ? 

1.3. Landasan Teori 

Tanaman permot yang selama ini dianggap sebagai tanaman penganggu 

ternyata dapat bermanfaat sebagai tanaman obat.  Tanaman permot mempunyai 

kandungan bahan aktif  diantaranya saponin, alkaloid dan flavanoid. Saponin dan 

alkaloid dapat digunakan sebagai larvasida dan insektisida karena dapat bersifat 

racun kontak dan perut sehingga mengakibatkan keracunan. Saponin merupakan 

salah satu metabolit sekunder yang mempunyai aktivitas biologi, di antaranya 

bersifat sebagai antimikroba.  Saponin aman untuk mamalia, tetapi dapat bersifat 

racun bagi hewan berdarah dingin termasuk golongan serangga (Prihatman, 

2001).  Oleh karena itu, saponin berpotensi untuk digunakan sebagai pembasmi 

hama tertentu. Saponin diduga mengandung bagian yang bersifat hormonal dari 

golongan steroid yang berpengaruh dalam pertumbuhan nyamuk (Aminah et al., 

2001).    

Culex fatigans adalah serangga berukuran kecil, halus, langsing, kaki-kaki 

atau tungkainya panjang langsing, dan mempunyai bagian mulut untuk menusuk 
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kulit. Spesies dari nyamuk ini berperan sebagai vektor penyakit seperti West Nile 

Virus, Filariasis, Japanese enchepalitis. Nyamuk culex yang banyak di temukan 

di Indonesia. Selama ini upaya untuk mengendalikan nyamuk yang sudah 

dilakukan dengan penggunaan insektisida yang sering digunakan adalah dengan 

menebarkan bubuk abate, dan obat nyamuk. Tetapi, cara tersebut memiliki efek 

samping yang cukup berbahaya. Diantaranya menimbulkan sesak nafas, atau 

pedih pada mata. Selain daripada itu, pemberantasan melalui zat kimia bisa 

mengakibatkan resistensi terhadap keturunannya akibat seleksi genetika 

(Gandahusada S, 2003 ; Pribadi W, 2003). Nyamuk ini tergolong serangga yang 

cukup tua di alam dan sudah tersebar luas di seluruh dunia mulai dari kutub 

sampai ke daerah tropis (Sasmita dkk, 2011). 

Repelen atau obat penolak nyamuk yang sudah diaplikasikan saat ini yang 

mengandung DEET (dietiltoluamide). DEET adalah bahan aktif dalam banyak 

produk pembasmi serangga dan zat pembunuh serangga serbaguna. Zat aktif 

DEET pada produk anti nyamuk oles ini bersifat korosif sehingga dapat 

menyebabkan iritasi kulit, membahayakan kulit yang luka. Jadi dalam memilih 

produk anti nyamuk oles ini juga harus memperhatikan komposisi produk 

tersebut, lebih aman menggunakan repelen alami yang tidak berbahaya. Repelen 

dapat mengurangi paparan terhadap gigitan nyamuk yang mungkin terinfeksi 

virus (Kazembe et al., 2012). Saat ini repelen yang tersedia harus diaplikasikan 

pada seluruh area permukaan kulit yang terbuka. Kulit yang tidak terlindungi 

beberapa centimeter saja dari area yang dioleskan dengan repelen dapat diserang 

oleh nyamuk yang dalam kondisi lapar (Fradin, 1998). 
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Berdasarkan penelitian sebelumnya yang berhasil dikumpulkan selama ini 

belum ada informasi tentang efektifitas formulasi repelen ekstrak daun permot 

memiliki khasiat terhadap nyamuk dewasa Cx. fatigans sehingga perlu penelitian 

tentang hal ini. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Membuktikan efektifitas repelen ekstrak daun permot (P. foetida L.)  

terhadap nyamuk Cx. fatigans dewasa. 

1.5. Manfaat Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi tentang 

efektifitas repelen ekstrak daun permot sebagai penolak nyamuk dan dapat 

diaplikasikan oleh masyarakat untuk menolak nyamuk Cx. fatigans dewasa di 

Surabaya dan sekitarnya serta menambah khasanah ilmu pengetahuan dan sebagai 

bahan perbandingan bagi penelitian. 

1.6. Hipotesis 

Repelen Ekstrak daun permot (P. foetida L.) efektif terhadap nyamuk Cx. 

fatigans dewasa. 
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