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BAB I 

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit yang 

disebabkan oleh virus Dengue yang tergolong Arthropod-Borne Virus yang 

memberikan gejala DBD pada manusia. Selama 50 tahun terakhir terjadi 

peningkatan kasus pada kejadian DBD yang setiap tahunnya diperkirakan 

sekitar 50 juta infeksi terjadi di seluruh penjuru dunia (WHO, 2009). Kejadian 

DBD di dunia berada pada rentang 50 juta dan 200 juta dan perkiraan terakhir 

dengan menggunakan kartografi dapat mencapai angka 400 juta kejadian 

(Wilder-Smith et al., 2013). DBD mudah menular kepada manusia karena 

perilaku nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus yang menghisap darah 

manusia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018). Nyamuk Ae. 

aegypti merupakan vektor utama penyebaran virus Dengue. Nyamuk Ae. 

aegypti banyak ditemukan di daerah tropis dan subtropis, dapat mudah 

beradaptasi pada daerah urban hingga rural dan dapat bertelur dengan mudah 

di tempat penampungan air (WHO, 2009).  

Pengendalian vektor terpadu perlu dilakukan untuk mencegah 

penularan vektor dan larvasida merupakan satu contoh cara pengendalian 

vektor (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018). Biolarvasida 

merupakan salah satu alternatif larvasida yang aman dan ramah lingkungan 

karena residunya mudah terurai dan racun bersifat selektif (Novizan, 2002). 



2 

 

 

 

Tanaman Citrus spp. merupakan salah satu bahan pembuatan biolarvasida 

(Hamidah dan Adrianto, 2017). Beberapa jeruk yang telah diteliti, yaitu 

Citrus mitis, Citrus aurantifolia, Citrus maxima, Citrus grandis, Citrus 

sinensis, dan Citrus limon, terbukti dapat digunakan sebagai larvasida (Azhar 

et al., 2013; Hamidah dan Adrianto, 2017). Buah jeruk terkenal dengan 

kandungan vitamin C, sebagai bahan masakan, dan beberapa kegunaan 

lainnya seperti obat dan kontrol infeksi (Ewansiha dkk., 2016). Jeruk 

mengandung senyawa kimia minyak esensial, flavonoid, saponin, steroid dan 

terpenoid. Senyawa tersebuts bekerja sebagai racun kontak dan perut terhadap 

larva nyamuk (Hamidah dan Adrianto, 2017). Penelitian terdahulu 

menyatakan bahwa ekstrak n-heksan kulit jeruk pomelo (Citrus maxima) 

mengandung senyawa alkaloid dan terpenoid (Khan, 2018). Pada penelitian 

ini digunakan ekstrak n-heksan kulit jeruk lemon (Citrus limon) sebagai 

subjek penelitian karena terdapat kesamaan genus antara Citrus maxima 

dengan Citrus limon yang diduga keduanya memiliki kesamaan kandungan 

metabolit sekunder. Buah Citrus limon mudah didapatkan di masyarakat dan 

bagian kulit buah yang tidak banyak dimanfaatkan pada umumnya. 

1.2. Rumusan Masalah Penelitian 

Apakah ekstrak n-heksan kulit jeruk lemon Citrus limon berpengaruh 

terhadap mortalitas larva instar III nyamuk Aedes aegypti? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Mengetahui potensi penggunaan ekstrak n-heksan kulit jeruk lemon Citrus 

limon sebagai biolarvasida terhadap larva instar III nyamuk Ae. aegypti. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1. Mengetahui perbedaan konsentrasi ekstrak n-heksan kulit jeruk lemon 

Citrus limon terhadap mortalitas larva instar III nyamuk Ae. aegypti. 

2. Menentukan nilai toksisitas (Lethal Concentration) biolarvasida dari 

ekstrak n-heksan kulit jeruk lemon Citrus limon terhadap larva instar III 

nyamuk Ae. aeypti. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat teoritis 

Memberikan informasi ilmiah mengenai pengembangan dan pemanfaatan 

kulit jeruk lemon (Citrus limon) sebagai biolarvasida larva instar III nyamuk 

Ae. aegypti.  

1.4.2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk industri 

penghasil biolarvasida dan produk program pengendalian larva nyamuk 

untuk pemerintah. 

  


