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1.1 Latar Belakang 

Nyamuk merupakan hewan yang paling sering dijumpai, terutama ketika 

menjelang malam hari. Nyamuk merupakan hewan pengganggu dan dapat 

berperan sebagai vektor berbagai macam penyakit, di antaranya Demam 

Berdarah Dengue (DBD). Vektor dari penyakit Demam Berdarah Dengue 

tersebut adalah nyamuk Aedes aegyptii. Selain Aedes aegyptii, di beberapa 

wilayah di Indonesia Aedes albopictus dan Aedes scutellaris juga berperan 

sebagai vektor. Ketiga jenis nyamuk Aedes ini memang tersebar luas di 

wilayah tropis dan subtropis. Di Indonesia sendiri jenis nyamuk Aedes 

aegyptii dan Aedes albopictus ini hampir terdapat di seluruh wilayah 

Indonesia (Suhardiyanto, 2007). Terhitung sejak tahun 1968 hingga tahun 

2009, WHO mencatat negara Indonesia sebagai negara dengan kasus DBD 

tertinggi di Asia Tenggara (Kementerian Kesehatan RI, 2010). Jumlah 

penderita dan luas daerah penyebarannya semakin bertambah seiring 

dengan meningkatnya mobilitas dan kepadatan  penduduk. Upaya untuk 

meminimalkan angka kejadian penyakit ini adalah dengan cara pengendalian 

vektor penyakit.  

Salah satu bentuk pengendalian terhadap vektor penyakit adalah dengan 

menggunakan obat nyamuk berbahan dasar kimiawi. Melalui berkembangnya 

ilmu pengetahuan dan gencarnya riset yang dilakukan, maka banyak 

ditemukan bahan kimia yang tidak seratus persen aman bagi kesehatan. 

Insektisida sintetik seperti golongan organofosfat dan golongan chlorine 

meninggalkan residu yang tidak diinginkan di makanan, air, dan lingkungan. 



Beberapa insektisida tersebut dicurigai bersifat karsinogen(Utami,2008). 

Beberapa masalah timbul dari penggunaan insektisida sintetik, di antaranya 

berefek negatif terhadap lingkungan sebagai mikropolutan, dan adanya efek 

samping yang berbahaya bagi kesehatan manusia, antara lain : bersifat 

karsinogenik, hepatotoksik, merusak sistem saraf, mengganggu pernapasan, 

jantung, sistem reproduksi, dan memicu kanker (Saleha Sungkar,2011).  

Oleh karena itu, sangat diperlukan penemuan dan pengembangan bahan 

– bahan baru yang ramah lingkungan, aman bagi kesehatan, murah, dan 

sangat poten sebagai insektisida terhadap nyamuk Aedes sp. Salah satunya 

adalah dengan menggunakan insektisida alami yang berasal dari tumbuh – 

tumbuhan. Insektisida alami mudah terurai sehingga tidak meninggalkan 

residu yang berbahaya bagi tubuh.  

Ada banyak tanaman yang dapat digunakan sebagai tanaman anti 

nyamuk, salah satunya adalah zodia (Evodia suaveolens). Zodia merupakan 

tanaman asli Indonesia yang berasal dari daerah Papua. Tanaman ini telah 

dimanfaatkan oleh masyarakat asli Papua untuk mengusir serangga dan 

nyamuk (Kardinan,2007). Sekarang, tanaman ini sudah banyak ditemui di 

Indonesia, termasuk di Pulau Jawa. Tanaman ini sering digunakan sebagai 

tanaman pot dan diletakkan di dalam ruangan. Menurut penelitian Balai 

Penelitian Tanaman Rempah dan Obat (Balittro), daun tanaman ini 

mengandung linalool dan α-pinene. Linalool diketahui dapat meningkatkan 

aktivitas saraf sensorik pada serangga dan lebih besar menyebabkan 

stimulasi saraf motor yang menyebabkan kejang dan kelumpuhan serangga. 

(Nurdjannah,2004). Dari analisis tersebut, diharapkan linalool mampu bekerja 

sebagai insektisida terhadap nyamuk Aedes sp.  

Usaha pemberantasan nyamuk dengan menggunakan insektisida dapat 

dilakukan melalui beberapa metode pemberian, antara lain metode semprot, 



bubuk, elektrik, dan umpan. Metode yang paling banyak digunakan di 

masyarakat adalah metode semprot. Metode ini banyak digunakan karena 

relatif mudah dan praktis untuk aplikasi sehari – hari. Setiap insektisida alami 

juga diharapkan memiliki efek knockdown (menjatuhkan) nyamuk yang kuat. 

Nyamuk yang sudah jatuh meskipun belum mati diharapkan bisa mengurangi 

penyebaran vektornya dengan cara tidak berterbangan atau berpindah jauh 

ke lingkungan sekitarnya. Jika penyebaran vektor dikurangi, maka angka 

kejadian terjadinya penyakit juga bisa diturunkan. 

Melalui konsep di atas, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk 

mencari dan membuktikan sampai di mana efektivitas daya “Knockdown” 

(jatuh) ekstrak daun zodia (Evodia suaveolens) terhadap nyamuk Aedes sp 

dengan menggunakan metode semprot. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah ekstrak daun Zodia (Evodia suaveolens) memiliki “Knockdown 

effect” terhadap nyamuk Aedes sp. dengan metode semprot? 

2. Berapa “Knockdown Time”  ekstrak daun Zodia (Evodia suaveolens) 

terhadap nyamuk dewasa Aedes sp. dengan menggunakan metode 

semprot? 

3. Berapa konsentrasi ekstrak daun Zodia (Evodia suaveolens) yang 

dibutuhkan agar dapat menimbulkan knockdown effect   terhadap nyamuk 

Aedes sp. dengan menggunakan metode semprot? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum  

Untuk membuktikan bahwa ekstrak daun Zodia (Evodia suaveolens) 

memiliki ”Knockdown effect”  terhadap nyamuk Aedes sp. dengan 

metode semprot 

 



1.3.2 Tujuan Khusus  

1. Untuk mengukur “Knockdown Time” ekstrak daun Zodia 

(Evodia suaveolens) terhadap nyamuk dewasa Aedes sp. 

dengan menggunakan metode semprot. 

2. Untuk mengetahui konsentrasi ekstrak daun Zodia (Evodia 

suaveolens) yang dibutuhkan agar dapat menimbulkan 

knockdown effect terhadap nyamuk Aedes sp. dengan 

menggunakan metode semprot. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teori  

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat : 

1. Memperkaya pengetahuan masyarakat tentang tanaman yang 

mempunyai efek knockdown yang berasal dari bahan bahan 

alami. 

2. Memperkaya informasi masyarakat tentang pemanfaatan 

ekstrak daun Zodia (Evodia suaveolens) sebagai daun yang 

mempunyai efek knockdown terhadap nyamuk Aedes sp. 

3. Memperkaya pengetahuan untuk penelitian selanjutnya. 

1.4.2 Manfaat Aplikatif 

1. Membantu menurunkan resiko penularan penyakit yang 

ditransmisikan oleh nyamuk Aedes sp. 

2. Meningkatkan penggunaan daun Zodia (Evodia suaveolens) di 

masyarakat untuk menjatuhkan (knockdown effect) nyamuk 

Aedes sp. 

 


