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BAB III
KERANGKA KONSEP

A. Dasar Pemikiran

Demam berdarah dengue (DBD) merupakan salah satu masalah

kesehatan masyarakat di indonesia yang jumlah penderitanya cenderung

meningkat dan penyebarannya semakin luas. Penyakit akibat virus Dengue di

hasilkan oleh penularan vektor nyamuk Aedes sp.

Nyamuk Aedes sp merupakan vektor utama penularan virus dengue

penyebab penyakit, Demam Berdarah (DBD). Dalam penuluran virusnya

nyamuk Aedes aegypti lebih berperan dari pada nyamuk Aedes albopictus

karena habitat Aedes aegypti lebih dekat dengan lingkungan hidup manusia

dari pada habitat nyamuk Aedes albopictus yang berada di kebun-kebun dan

rawa-rawa. Pengendalian vektor bertujuan untuk menekan populasi vektor

samapi berada dibawah batas kemampuannya untuk menularkan penyakit.

pengendalian dapat dilakukan secara makanis, biologis dan kimiawi.

pengedalian secara kimiawi menggunakan Repellant kimia mengkibatkan

resisten terhadap nyamuk dewasa serta mengganggu lingkungan dalam jangka

panjang. Repellant nabati di gunakan sebagai alternatif karena menggunakan

bahan-bahan alami yang tidak mencemari lingkungan salah satu Repellant

nabati yang dapat digunakan adalah buah cengkeh (Syzygium aromaticum).

Buah cengkeh (Syzygium aromaticum) merupakan salah satu tumbuhan

yang dapat digunakan sebagai Repellant alami nyamuk Aedes sp karena

mengandung senyawa yang bersifat insektisida yang ada, flavonoid ,Saponin,

Tanin, dapat mengganggu sistem pernafasan dan metabolisme nyamuk,

sedangkan senyawa saponin dapat merusak membran traktus digestivus dan

epikutikula larva,dan senyawa tannin bersifat mengikat protein-protein penting

untuk nyamuk sehingga pertumbuhan nyamuk menjdi terganggu.
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B. Kerangka konsep

Keterangan :

= Variabel yang diteliti

= Variabel yang tidak diteliti

Buah Cengkeh kering

Uji Coba Pada Nyamuk Dewasa Aedes Sp

Efektif Tidak Efektif

Tidak Ada
Daya Tolak

Ada Daya
Tolak

Memiliki kandungan  kimia yaitu
flavonoid, saponin, tetanin

40%20%10%

5

30% 50%

Pembuatan Infusa

(Cara Panas)

ccags
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C. Variabel Penelitian

1. Variabel Bebas  (Variabel indenpendent)

Variabel bebas yang diteliti adalah konsentrasi buah cengkeh sebagai

Repellant semprot.

2. Variabel terikat (Variabel Dependent)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah nyamuk dewasaAedes sp.

D. Definisi Operasional Dan Kriteria Objektif

1. Definisi Oprerasional

a. Infusa buah cengkeh yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil

dari pembuatan infusa buah cengkeh yang dibuat dengan berbagai

konsentrasi yaitu 10%, 20%, 30%, 40%, dan 50%.

b. Repellant adalah zat penololakan yang dapat mematikan serangga

seperti nyamuk.

c. Pada penelitian ini adalah nyamuk dewasa Aedes sp.

2. Nyamuk Aedes sppada penelitian ini adalah hasil riring nyamukAedes sp

yang diambil dilaboratorium.

3. Kriteria Objektif

Dilakukan uji Repellant semprot buah (Syzygium aromaticum ) terhadap

nyamuk dewasa Aedes sp.

a. Efektif :Bila terdapat daya tolak infusa buah cengkeh terhadap

nyamuk Aedes sp.

b. Tidak efektif : Tidak ada daya tolak infusa buah cengkeh terhadap

nyamuk Aedes sp.


