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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar  Belakang

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Asia Tenggara telah di

laporkan oleh World Health Organization (WHO) menempatkan negara

Indonesia sebagai negara dengan kasus Demam Berdarah Dengue tertinggi di

Asia Tengara. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang beriklim

tropis dengan jumlah kasus DBD sebanyak 156,086 kasus dengan jumlah

kematian akibat DBD sebesar 1,358 orang (WHO,2012). Di Indonesia kasus

DBD pertama kali terjadi di Surabaya pada tahun 1968, penyakit DBD

ditemukan di 200 kota di 27 provinsi  dan telah terjadi   Kejadian Luar Biasa

(KLB) akibat DBD. Profil kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 1999

melaporkan bahwa kelompok tinggi adalah  usian 5-14 tahun yang terserang

sebanyak 42% dan kelompok usia 15-44 tahun yang terserang sebanyak 37% ,

data tersebut di dapatkan dari data rawat inap rumah sakit. Rata-rata insidensi

penyakit DBD sebesar 6-27 per 100.000 penduduk (Widoyono, 2011).

Tahun 2015 merupakan tahun dengan angka penderita DBD tertinggi

dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah penderita penyakit DBD Di Sulawesi

Tenggara tercatat sebanyak 1.579 kasus, dari jumlah kematian akibat DBD

sebanyak 22 orang (Incidence Rate/Angka kesakitan = 62,7 per 100.000

penduduk Case Fataliti Rate(CFR)/Angka kematian = 1,4%), angka ini jauh

lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya (Dinkes Sultra, 2018).

Kota Kendari merupakan salah satu daerah yang dikategorikan endemis

kejadian DBD dengan prevalensi kasus DBD sebanyak 30 kasus dengan

kematian sebanyak 9 orang di Tahun 2014. Pada tahun 2015 terjadi

peningkatan prevalensi kasus DBD sebanyak 78 kasus dengan kematian

sebanyak 2 orang, di tahun 2016 dilaporkan kematian akibat DBD sebanyak 4

orang dari jumlah total kasus yaitu 349 kasus DBD. Seluruh kecamatan di Kota

Kendari telah diklasifikasikan menjadi daerah endemis DBD. Kasus DBD
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pada tahun 2014-2016 terbanyak terjadi di tahun 2016 yang tersebar

kasus DBD tertiggi  di Provinsi Sulawesi Tenggara (Yunus R, 2017).

Penyakit DBD disebabkan oleh Virus Dengue yang ditularkan oleh

nyamuk Aedes sp, nyamuk ini sangat antropofilik, hidup dekat dengan

manusia dan sering hidup didalam rumah. Menurut WHO vektor yang paling

penting dari virus dengue adalah Aedes sp yang menjadi target utama

pengendalian (Widoyono, 2011).

Masa pertumbuhan dan perkembangan nyamuk Aedes sp dapat menjadi

empat tahap, yaitu telur, larva, pupa, dan nyamuk dewasa, sehingga termasuk

metamorfosisi  sempurna atau halomatabola. menurut Soegijanto (2006),

Berdasarkan data dari Depkes (2005), ada empat tingkat (inser) jentik sesuai

dengan pertumbuhan larva tersebut, yaitu instar I : perukuran paling kecil,

yaitu 1-2 mm,instar II : 2,5-3,8 mm, Instar III : lebih besar sedikit dari larva

instar II, Instar IV : berukuran paling besar, yaitu 5 mm.

Menurut Soedarto (2016), ada beberapa program pengendalian serangga

antara lain yaitu 1). Pengendalian Secara Mekanis : Dengan tindakan fisik

tempat berkembang serangga biak (breedingplace) dimusnahkan, misalnya

dengan cara mengeringkan genangan air yang menjadi sarang nyamuk,

membakar sampah yang menjadi tempat lalat bertelur dan berkembang biak,

membersihkan sarang dan tempat persembunyian laba-laba, lipan, dan

ektoparasit lainnya. 2). Pengendalian Serangga Secara Biologis : Digunakan

makhluk hidup yang menjadi predator atau pemangsa serangga atau

menggunakan organisme yang bersifat parasitik terhadap serangga, sehingga

penurunan populasi serangga terjadi secara alami tanpa menimbulkan

gangguan keseimbangan ekologi lingkungan. 3). Pengendalian Secara Kimiawi

: Menggunakan insektisida (pembunuh serangga) masih sering dilaksanakan

karena dalam waktu pendek dapat diproduksi dalam jumlah besar, mudah

dikemas dan dikirimkan dengan cepat ke daerah tempat terjadinya epidemis

penyakit yang ditularkan oleh serangga. Salah satu cara digunakan untuk

memberantas dan mengendalikan serangga berdasarkan atas stadium serangga

adalah Repellant.
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Menurut Ikhsanudin A. (2011) Repellant sampai saat ini belum diketahui

secara pasti atau belum diungkapkan seluruhnya, tetapi ada teori mengatakan

bahwa, Repellant adalah bahan-bahan kimia yang berbahaya, salah satunya

adalah Diethyltoluamide atau DEET, yang merupakan kemampuan untuk

menjauhkan serangga dari manusia, sehingga manusia terhindar dari gangguan

atau gigitan nyamuk  ( Ikhsanudin A.2011).

Tanaman cengkeh dapat menjadi salah satu pilihan alternatif

pengendalian vektor penyakit DBD secara alamiah. Kandungan senyawa yang

sudah ditemukan pada buah cengkeh di antaranya adalah kandungan kimia

tinggi juga sangat potensial sebagai sumber minyak atsiri, lemak (fixed oil),

flavonoid, saponin, tanin, protein selulosa. Berdasarkan hasil penelitian yang

dilakukan oleh Habu M dkk dapat lihat bahwa tentang uji efektifitas ekstrak

daun sebagai repellant semprot lalat rumah menujukkan bahwa rata-rata

jumlah lalat yang hinggap, dalam infusa buah cengkeh merupakan kandungan

utama yang terdapat infusa buah cengkeh yang berkhasiat sebagai anti parasit

dan turunanya juga bersifat Repellant.

Dari uraian latar belakang diatas mendorong penelitian untuk

mengadakan penelitian tentang uji efektivitas infusa buah cengkeh dalam

membunuh Repellant semprot Aedes sp. Mengunakan konsentrasi 10%, 20%,

30%, 40% dan 50% serta menggunakan 25 ekor nyamuk dewasa Aedes sp

Pada masing-masing konsentrasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah yang akan

dibahas dalam penelitian adalah apakah infusa buah cengkeh (Syzygium

aromaticum) mempunyai efek sebagai Repellant semprot Aedes sp?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui efektivitas infusa buah cengkeh (Syzygium

aromaticum) sebagai Repellent semprot Aedes sp.
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2. Tujuan Khusus

a. Untuk mengetahui persentase daya tolak nyamuk Repellant semprot

infusa buah cengkeh (Syzygium aromaticum) yaitu dengan konsentrasi

10%,20%,30%,40% dan 50% terhadap nyamuk Aedes sp.

b. Mengetahui konsentrasi yang efektif dari infusa buah cengkeh yang dapat

digunakan sebagai Repellantterhadap nyamuk dewasa Aedes sp.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Institusi

Memberikan sumbangan sumbangan ilmia terhadap almamater Program

Studi D3 Teknologi Laboratorium Medis Politeknik Kesehatan Kendari

tentang Repellant semprot dari infusa buah cengkeh (Syzygium

aromaticum).

2. Manfaat Bagi Peneliti

Meningkatkan pemanfaatan buah cengkeh sebagai Repellant semprot

Aedes sp, dengan harapan dapat membantu untuk menurunkan angka

kejadian penyakit infeksi virus dengue yang ditransmisikan melalui nyamuk

tersebut.

3. Manfaat bagi tempat penelitian

Memberikan informasi ilmiah kepada masyarakat terkait manfaat buah

cengkeh (Syzygium aromaticum) yang dapat digunakan sebagai Repellant

semprot Aedes sp.

4. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Untuk menambah wawasan dan referensi bagi peneliti selanjutnya

khususnya mahasiswa Teknologi Laboratorium Medis Poltekes Kemenkes

Kendari tentang buah cengkeh sehingga dapat mengembangkan penelitian

lain yang menggunakan buah cengkeh.


