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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Malaria merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh Plasmodium 

yang terdapat pada gigitan nyamuk Anopheles spp. Salah satu vektornya adalah 

nyamuk Anopheles maculatus (Kazwaini dan Mading, 2015). Pulau Jawa 

dilaporkan pada tahun 2009 mengalami kejadian luar biasa (KLB) malaria 

(Kemenkes RI, 2016). Secara global, investasi untuk penanganan malaria 

meningkat 2,5 kali lipat dari tahun 2005 (US$ 960 juta) ke tahun 2014 (US$ 2,5 

milyar) (Cibulkis et al., 2016). Angka kejadian, kematian, dan beban ekonomi 

yang tinggi membuat malaria membutuhkan penanganan yang serius. Insektisida 

yang dapat digunakan untuk membasmi vektor malaria yaitu insektisida sintetik 

dan insektisida alami atau bioinsektisida. Insektisida alami dapat bertindak 

sebagai racun, larvasida, repellents, penghambat pertumbuhan, anti-feedants, dan 

anti-ovipositors (Ohia dan Ana, 2015). Menurut Okwute (2012) insektisida 

sintetik memiliki reaksi toksik terhadap semua jenis vektor malaria, menyebabkan 

kematian pada organisme non target, dan menimbulkan resistensi pada organisme 

target. Ohia dan Ana (2015) menyatakan bioinsektisida beraksi lebih spesifik 

terhadap target, tidak menyebabkan resistensi pada organisme non target, dan 

biodegradable.  

Tanaman yang berpotensi dikembangkan sebagai larvasida alami adalah 

buah nanas (Ananas comosus L. Merr.). Ellyfas et al. (2012) dalam penelitiannya 

mengungkapkan bahwa ekstrak etanol buah nanas (EEBN) bersifat larvasida pada 
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nyamuk Aedes aegypti. Maulidia (2015) mengidentifikasi senyawa kimia dalam 

EEBN. EEBN menunjukkan keberadaan senyawa golongan alkaloid, saponin. 

EEBN juga menunjukkan adanya senyawa fenolik (Hakim dan Saputri, 2017). 

Buah nanas juga terdapat kandungan senyawa tanin dan flavonoid (Bansode dan 

Chavan, 2013). Metabolit sekunder yang menjadi target dalam buah nanas adalah 

flavonoid, tanin, saponin, dan alkaloid.  

Pemilihan metode penyarian tergantung pada ketahanan senyawa target 

dengan pemanasan. Flavonoid dan saponin merupakan senyawa yang dapat rusak 

oleh pemanasan (Riyanto, 1990 dan Majinda, 2012). Metode ekstraksi ultrasonik 

merupakan metode ekstraksi dengan suhu yang rendah, meningkatkan jumlah 

rendemen ekstrak, waktu lebih singkat, dan menggunakan pelarut ekstraksi yang 

lebih sedikit, sehingga sesuai untuk ekstraksi buah nanas. 

Senyawa flavonoid biji Milletia pinnata berpotensi sebagai larvasida 

terhadap nyamuk Culex pipiens pallens dan larva nyamuk Aedes aegypti 

(Perumalsamy et al., 2015). Alkaloid yang diisolasi dari ekstrak metanol buah 

Piper longum diketahui berefek sebagai larvasida nyamuk Culex pipiens pallens 

(Lee, 2000). Tanaman Piper betle Linn memiliki aktivitas larvasida terhadap larva 

nyamuk Aedes aegypti. Analisa fitokimia memberikan hasil bahwa senyawa 

polifenol, tanin, flavonoid, saponin, dan alkaloid. Senyawa tersebut diduga 

berkontribusi sebagai larvasida (Betriyon dan Yahya, 2013).  
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Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perlu dilakukan 

penelitian untuk menguji adanya aktivitas larvasida ekstrak etanol buah nanas. 

Senyawa flavonoid, alkaloid, tanin, dan saponin yang kemungkinan berkontribusi 

sebagai larvasida diperiksa keberadaan secara kualitatif. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah EEBN mempunyai aktivitas larvasida terhadap larva nyamuk 

Anopheles maculatus? 

2. Berapakah potensi EEBN sebagai larvasida terhadap larva nyamuk Anopheles 

maculatus yang dinyatakan sebagai lethal concentration 50 (LC50)? 

3. Apakah EEBN mengandung senyawa aktif golongan flavonoid, alkaloid, tanin, 

dan saponin yang diduga berkontribusi dalam memberikan efek larvasida pada 

larva nyamuk Anopheles maculatus? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Membuktikan  adanya aktivitas larvasida EEBN terhadap larva nyamuk 

Anopheles maculatus. 

2. Menetapkan potensi EEBN sebagai larvasida terhadap larva nyamuk Anopheles 

maculatus yang dinyatakan sebagai LC50. 

3. Mengidentifikasi senyawa aktif golongan flavonoid, alkaloid, tanin, dan 

saponin dalam EEBN yang diduga berkontribusi dalam memberikan efek 

larvasida pada larva nyamuk Anopheles maculatus. 

 



4 

 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk : 

1. Memberikan informasi ilmiah tentang aktivitas buah nanas sebagai larvasida 

nabati pada nyamuk Anopheles maculatus. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemanfaatan buah nanas 

selain untuk konsumsi sebagai bahan pangan. 

3. Membuka peluang usaha untuk pemanfaatan melimpahnya buah nanas paska 

panen.  

E. Tinjauan Pustaka 

1. Nyamuk Anopheles 

Nyamuk Anopheles merupakan vektor malaria. Malaria pada manusia 

hanya dapat ditularkan oleh nyamuk Anopheles betina. Nyamuk Anopheles 

dapat dikatakan sebagai vektor malaria apabila kontaknya dengan manusia 

cukup tinggi. Nyamuk Anopheles merupakan spesies yang selalu dominan. 

Populasi Anopheles pada umumnya berumur cukup panjang, sehingga 

memungkinkan perkembangan dan pertumbuhan Plasmodium menjadi 

sporozoit (Prasetyowati et al., 2013). 

a. Klasifikasi 

Menurut Soedarto (2011) klasifikasi nyamuk Anopheles adalah 

sebagai berikut : 

Kingdom : Animalia 

Phylum    : Arthopoda 

Class        : Insecta 
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Order       : Diptera 

Famili      : Culicidae 

Tribe        : Anophelini 

Genus      : Anopheles 

b. Morfologi dan Daur Hidup Nyamuk 

Nyamuk Anopheles mengalami metamorfosis sempurna yaitu 

telur, larva, pupa, hingga nyamuk dewasa. Telur yang diletakkan oleh  

nyamuk betina menetas menjadi larva yang kemudian melakukan 

pengelupasan kulit sebanyak 4 kali, lalu tumbuh menjadi pupa, dan 

akhirnya menjadi nyamuk dewasa jantan atau betina (Hoedojo dan 

Zulhasril, 1998). Daur hidup nyamuk Anopheles mulai dari telur, larva, 

pupa, dan nyamuk dewasa disajikan pada gambar 1. 

 

Gambar 1. Daur hidup nyamuk Anopheles (UNICEF, 2000) 

Telur nyamuk Anopheles mempunyai bentuk seperti perahu. 

Bagian bawah telur berbentuk konveks dan bagian atasnya berbentuk 

konkaf. Telur Anopheles mempunyai sepasang pelampung yang terletak 

pada sebuah lateral. Sepasang pelampung tersebut membuat telur dapat 
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mengapung pada permukaan air. Nyamuk Anopheles meletakkan telurnya 

satu persatu di atas permukaan air pada malam hari. Jumlah telur yang 

dikeluarkan oleh nyamuk betina Anopheles antara 100 – 150 butir. Telur 

Anopheles tidak dapat bertahan lama di bawah permukaan air dan akan 

gagal menetas bila di bawah permukaan air dalam waktu lama (lebih dari 

92 jam). Suhu optimal bagi telur Anopheles adalah 28
0
C  – 36

0
C. Suhu di 

bawah 20
0
C dan di atas 40

0
C adalah suhu yang tidak menguntungkan bagi 

perkembangan telur (Santoso, 2002).  

Larva atau jentik nyamuk Anopheles memiliki kepala yang 

dilengkapi sikat mulut untuk makan, dada (thorax) yang besar, dan 

abdomen yang terdiri dari sembilan segmen perut. Larva Anopheles tidak 

mempunyai kaki dan tidak mempunyai sifon (siphon). Larva lebih sering 

berada di dekat permukaan air untuk mencari makanan berupa algae, 

bakteri, dan mikroorganisme (Soedarto, 2011).  

Larva mengalami pergantian kulit sebanyak empat kali yaitu instar 

I membutuhkan waktu kurang lebih 1 hari, instar II kurang lebih 1 – 2 

hari, instar III kurang lebih 2 hari, dan instar IV kurang lebih 2 – 3 hari. 

Larva Anopheles banyak dijumpai pada rawa, sawah, dan ladang. Larva 

nyamuk Anopheles menyukai genangan-genangan air yang baru. 

Kepadatan larva pada genangan air yang baru lebih tinggi dibandingkan 

pada genangan air yang sudah lama karena pada genangan air yang baru 

belum banyak ditemukan musuh-musuh alamiah larva (Depkes RI, 2004). 
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Larva instar I dan II berkumpul pada tempat telur-telur diletakkan, 

sedangkan larva instar III dan IV bergerak beberapa meter dari tempat 

penetasan dan berkumpul di bagian-bagian yang disenangi,  misalnya 

bagian yang teduh dan terang. Larva instar III dan IV lebih tahan terhadap 

pengeringan dan dapat bertahan hidup beberapa hari dalam air berlumur 

di tempat keteduhan. Larva Anopheles yang terlalu padat di satu tempat 

perkembangbiakkan dapat terjadi kanibalisme. Larva instar IV dapat 

memakan larva dari jenis yang lain atau yang masih muda (Depkes RI, 

2004).  

Penelitian Setyaningrum et al. (2008) menyatakan bahwa larva 

nyamuk vektor malaria dapat berkembangbiak pada suhu tidak lebih dari 

33,5
0
C dan pH 6 – 7. Larva akan berkembangbiak pada genangan air yang 

tidak terdapat predator bagi larva, misalnya ikan dan udang. Larva 

Anopheles cenderung menempati air yang tidak mengalir sehingga dapat 

berkembangbiak dengan jumlah yang banyak. Gambar larva nyamuk 

Anopheles tersaji pada gambar 2. 

 

Gambar 2. Larva Anopheles (Soedarto, 2011) 
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Pupa Anopheles jika dilihat dari samping berbentu koma. Kepala 

dan toraknya menyatu menjadi cephalothorax, sedangkan abdomennya 

melengkung ke bawah. Pupa akan selalu berenang menuju permukaan air 

untuk bernapas dengan menggunakan alat pernapasan. Alat pernapasan 

pupa berbentuk terompet yang terdapat pada bagian cephalothorax. Kulit 

bagian dorsal cepalothorax dalam bentuk pupa  beberapa hari akan 

terkelupas dan nyamuk dewasa akan ke luar dari kepompongnya. 

Perubahan dari pupa menjadi dewasa biasanya antara 24 jam sampai 

dengan 48 jam tergantung pada kondisi lingkungan, terutama suhu 

(Santoso, 2002). 

Tubuh nyamuk dewasa dibagi menjadi 3 bagian yaitu kepala, 

dada, dan perut. Bagian kepala terdiri dari probosis, palpus, dan antenna. 

Bagian dada terdiri dari scutellum, halter, sayap dan urat-uratnya, 

sedangkan bagian perut tersusun oleh ruas-ruas abdomen. Perkembangan 

dari telur ke nyamuk dewasa membutuhkan waktu sekitar 5 – 14 hari, 

menyesuaikan kondisi suhu suatu daerah. Perkembangan telur menjadi 

nyamuk dewasa di daerah  tropis umumnya membutuhkan waktu 10 – 14 

hari (Soedarto, 2011).  

Palpus nyamuk jantan dan nyamuk betina dewasa mempunyai 

panjang hampir sama dengan panjang probosisnya. Perbedaan palpus 

nyamuk jantan dan nyamuk betina adalah ruas palpus. Ruas palpus bagian 

apikal nyamuk jantan berbentuk gada (club form), sedangkan pada 

nyamuk betina ruas tersebut mengecil. Sayap pada bagian pinggir (kosta 
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dan vena I) ditumbuhi sisik-sisik sayap yang berkelompok membentuk 

gambaran belang-belang hitam dan putih. Bagian ujung sisik sayap 

membentuk lengkung (tumpul). Bagian posterior abdomen nyamuk 

Anopheles yang mempunyai bentuk yang tidak seruncing nyamuk Aedes 

dan juga tidak setumpul nyamuk Mansonia, tetapi sedikit melancip 

(Hoedojo dan Zulhasril, 1998). 

c. Usaha Pengendalian Nyamuk Anopheles 

  Pengendalian vektor nyamuk Anopheles bertujuan untuk 

memberantas populasi nyamuk. Usaha pengendalian nyamuk dapat 

dilakukan berbagai cara yaitu pemberantasan secara kimia, secara biologis, 

bioinsektisida, perlindungan individu, partisipasi masyarakat, pengelolaan 

lingkungan, dan peraturan perundangan. Menurut Sukana (1993), 

pengendalian nyamuk secara kimia dilakukan dengan pengasapan (thermal 

fogging) atau pengabutan (cold fogging). Jenis insektisida yang 

disemprotkan dalam kamar atau ruangan diantaranya adalah golongan 

organofosfat atau piretroid sintetik. Dikutip dari Kemenkes RI (2010), 

insektisida kimia jika digunakan secara tepat sasaran, tepat dosis, tepat 

waktu dan cakupan akan mampu mengendalikan vektor dan mengurangi 

dampak negatif lingkungan dan organisme yang bukan sasaran. 

Penggunaan insektisida dalam jangka tertentu dapat menimbulkan 

resistensi vektor. 

Pengendalian secara biologis merupakan upaya pemanfaatan agen 

biologi untuk pengendalian vektor malaria. Agen biologi yang mampu 
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mengendalikan populasi larva vektor adalah kelompok dari bakteri yaitu 

Bacillus thuringiensis dan B. spaericus (BS), predator seperti ikan 

pemakan jentik diantaranya ikan kepala timah, ikan cetul, dan ikan cupang 

(Kemenkes RI, 2010). 

Pengendalian Anopheles selain dengan insektisida sintetik dapat 

dilakukan dengan bioinsektisida. Bioinsektisida merupakan alternatif 

pengganti penggunaan insektisida sintetik. Bioinsektisida bersifat lebih 

ramah lingkungan, sehingga lebih aman untuk digunakan, namun cara 

kerja bioinsektisida biasanya lebih lambat dibandingkan insektisida 

sintetik. Bioinsektisida berasal dari senyawa metabolit sekunder yang 

terkandung dalam beberapa tumbuhan berpotensi sebagai bioinsektisida 

(Nurmaulina dan Sumekar, 2016). 

Perlindungan individu berguna untuk melindungi diri dari risiko 

penularan virus malaria. Perlindungan dilakukan menggunakan repellent 

dan  pakaian untuk mengurangi gigitan nyamuk. Baju lengan panjang dan 

celana panjang dapat mengurangi kontak dengan nyamuk meskipun 

sementara. Mengurangi kontak nyamuk dalam keluarga dapat dilakukan 

dengan memasang kelambu pada waktu tidur atau kasa anti nyamuk.  

Partisipasi masyarakat berperan penting dalam pengendalian vektor 

malaria. Program melibatkan masyarakat yaitu mengajak masyarakat mau 

dan mampu melakukan 3 M plus (menguras, menutup, dan memanfaatkan 

kembali) atau pengendalian sarang nyamuk (PSN) di lingkungan 

masyarakat (Kemenkes RI, 2010). 
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Pengelolaan lingkungan dapat dilakukan dengan PSN dan 

pengawasan kualitas lingkungan. PSN merupakan pemberantasan jentik 

atau mencegah nyamuk agar tidak dapat berkembang biak. PSN dilakukan 

dengan cara menguras tempat-tempat penampungan air, menutup rapat 

penampungan air, mengganti air pada vas bunga dan tempat minum 

burung, membersihkan halaman rumah dari kaleng atau botol pecah, dan 

memelihara ikan. Pengawasan kualitas lingkungan (PKL) yaitu dengan 

pengawasan kebersihan lingkungan di setiap rumah, sekolah, tempat-

tempat umum, dan tempat industri setiap seminggu sekali. Program PKL 

melakukan penyuluhan kebersihan lingkungan dan penggerakan 

masyarakat dalam kebersihan lingkungan melalui gotong royong secara 

berkala dan memantau kualitas lingkungan menggunakan indikator dan 

indeks vektor malaria (Sukana, 1993).  

Pengendalian vektor harus dilakukan secara REESAA (rational, 

effective, efisien, sustainable, affective, dan affordable). Hal ini 

dikarenakan kondisi geografis Indonesia yang luas dan bionomik vektor 

yang beraneka ragam, sehingga pemetaan breeding places dan perilaku 

nyamuk menjadi sangat penting (Kemenkes RI, 2011). 

2. Larvasida 

Menurut Kemenkes RI 2012, insektisida adalah semua zat kimia dan 

bahan lain, jasad renik, serta virus yang dipergunakan untuk memberantas atau 

mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada 

manusia. Larvasida digunakan untuk membunuh larva serangga dan 
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digunakan sebagai salah satu alat untuk pengendalian nyamuk. Bahan kimia 

yang digunakan untuk mengendalikan larva nyamuk diantaranya temephos, 

metopren, minyak, dan film monomolekular. Larvasida mikroba adalah 

bakteri yang terdaftar sebagai pestisida biologis, seperti larvasida mikroba 

Bacillus sphaericus dan Bacillus thuringiesis israelensis (EPA, 2000). 

Temephos merupakan pestisida organofosfat (OP) yang didaftarkan 

oleh Environmental Protection Agency (EPA) pada tahun 1965 untuk 

mengontrol larva nyamuk dan merupakan satu-satunya organofosfat dengan 

penggunaan untuk larvasida. Pengelolaan penggunaan OP sebagai usaha 

pengendalian nyamuk sangat penting untuk membantu mencegah resistensi 

terhadap larvasida. Temephos digunakan di daerah genangan air, kolam 

dangkal, rawa-rawa, dan zona pasang surut. Abate adalah nama dagang dari 

produk temephos yang digunakan untuk pengendalian nyamuk. Temephos 

paling sering diterapkan dengan penyemprot ransel baik bentuk cair atau 

butiran (EPA, 2000). 

Insektisida biologis yang paling dikenal adalah Bacillus thuringiensis 

(Bt). Bakteri lain yang dikembangkan adalah Bacillus sphaericus. Selain 

bakteri, mikroorganisme lain yang dikembangkan adalah cacing nematode 

yang berasal dari genus Steinernema dan  Heterorhabditis. Nematoda tersebut 

bersimbiosis dengan bakteri Xenorhabdus spp. yang menjadi patogen bagi 

serangga (Djojosumarto, 2008). 

Berdasarkan cara mematikan larva, insektisida dapat digolongkan 

menjadi 6 kelompok yaitu racun perut atau lambung, racun kontak, racun 
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nafas, racun saraf, racun protoplasmik, dan racun sistemik. Pestisida perut 

merupakan bahan beracun pestisida yang dapat merusak sistem pencernaan 

jika tertelan oleh serangga. Pestisida yang dapat membunuh atau mengganggu 

perkembangbiakan serangga jika mengenai tubuh serangga disebut racun 

kontak. Racun nafas merupakan pestisida yang biasanya berbentuk gas atau 

bahan lain yang mudah menguap (fumigan) dan dapat membunuh serangga 

jika terhisap oleh pernafasan serangga tersebut. Pestisida saraf merupakan 

pestisida yang cara kerjanya mengganggu sistem saraf sasaran. Racun 

protoplasmik merupakan pestisida yang bekerja dengan merusak protein 

dalam sel tubuh sasaran. Racun sistemik merupakan pestisida yang masuk ke 

dalam sistem jaringan tanaman dan ditranslokasikan ke seluruh bagian 

tanaman, sehingga bila dihisap, dimakan, atau mengenai sasarannya bisa 

meracuni. Jenis pestisida tertentu hanya menembus ke jaringan tanaman 

(translaminar) dan tidak akan ditranslokasikan ke seluruh bagian tanaman 

(Hudayya dan Jayanti, 2012). 

3. Malaria 

Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit 

Plasmodium yang hidup dan berkembang biak dalam sel darah manusia, yang 

ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina (Depkes RI, 2008). 

Plasmodium penyebab malaria yang ada di Indonesia terdapat beberapa jenis 

yaitu Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, dan 

Plasmodium ovale (Kemenkes RI, 2012).  
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Siklus hidup parasit malaria melibatkan dua host yaitu nyamuk  

Anopheles betina dan manusia (CDC, 2017). Siklus pada manusia dimulai 

ketika nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi malaria memindahkan 

sporozoit ke manusia. Sporozoit  akan masuk ke sel hati dan matang menjadi 

skizon. Skizon yang matang akan pecah dan melepaskan merozoit. Siklus 

tersebut disebut siklus ekso-eritrositik yang berlangsung selama kurang lebih 

2 minggu. Pada Plasmodium vivax dan Plasmodium ovale, sebagian sporozoit 

hati tidak langsung berkembang menjadi skizon, tetapi ada yang menjadi 

bentuk dorman yang disebut hipnozoit. Hipnozoit tersebut dapat hidup 

berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Ketika imunitas tubuh menurun, 

skizon akan kembali aktif (Depkes RI, 2008). 

Merozoit yang berasal dari pecahnya skizon akan masuk ke peredaran 

darah dan menginfeksi sel darah merah. Parasit berkembang biak dalam sel 

darah merah dari stadium tropozoit sampai skizon. Parasit pada fase ini 

mengalami perkembangan aseksual. Eritrosit yang terinfeksi skizon pecah dan 

merazoit yang keluar akan menginfeksi sel darah merah lainnya. Siklus ini 

disebut siklus eritrositik. Beberapa parasit membentuk tahap eritrositik seksual 

yaitu gametosit jantan (mikrogametosit) dan betina (makrogametosit). Parasit 

pada stadium darah bertanggung jawab atas manifestasi klinik penyakit ini 

(Depkes RI, 2008). 

Siklus pada nyamuk Anopheles betina terjadi ketika nyamuk 

menghisap darah yang mengandung gametosit jantan dan gametosit betina. 

Gamet jantan dan gamet betina melakukan pembuahan dalam tubuh nyamuk 
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Anopheles. Hasil pembuahan tersebut adalah zigot. Perbanyakan parasit dalam 

nyamuk dikenal sebagai siklus sporogonik. Zigot berkembang menjadi 

ookinet kemudian menembus dinding lambung nyamuk. Ookinet akan 

menjadi ookista pada dinding luar lambung nyamuk. Ookista tumbuh, pecah, 

dan melepaskan sporozoit yang masuk ke kelenjar ludah nyamuk. Sporozoit 

ini bersifat infektif dan siap ditularkan ke manusia (Depkes RI, 2008). Siklus 

hidup plasmodium terdapat pada gambar 3. 

 

Gambar 3. Siklus hidup plasmodium (CDC, 2017) 

4. Nanas (Ananas comosus (L.) Merr.) 

Nanas merupakan tanaman menahun, berbuah manis dan berair, yang 

dapat dikonsumsi segar atau dalam bentuk olahan. Nanas diklasifikasikan 

dalam keluarga botani bromeliaceae yang juga mencakup beberapa bromeliad. 

Tumbuhan ini berasal dari daerah tropis dan subtropis dan dapat tumbuh di 

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-219669
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daerah curah hujan rendah dan  tanah kering. Buah nanas tinggi dengan gula 

dan sumber vitamin A, B, dan C (USDA, 1995). 

a. Klasifikasi 

  Menurut Lobo dan Yahia (2017), klasifikasi tanaman nanas adalah 

sebagai berikut :  

Kingdom  : Plantae 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas   : Liliopsida 

Ordo   : Bromeliales 

Famili   : Bromiliaceae  

Genus   : Ananas Mill. 

Spesies  : Ananas comosus (L.) Merr. 

b. Morfologi 

  Nanas adalah tanaman dataran rendah hingga tinggi dengan 

ketinggian 1.200 m dpl. Nanas tidak tahan terhadap salju, tetapi tahan 

sekali terhadap kekeringan. Tanaman nanas merupakan rumput yang 

batangnya pendek, tanaman bermonokotil, dan bersifat merumpun 

(bertunas anakan) (Sunarjono, 2008). Tanaman nanas tumbuh dengan 

tinggi 50 – 150 cm. Tunas dan daun tumbuh pada bagian pangkal. Daun 

tanaman nanas berbentuk memanjang, daun tebal, ujung daun meruncing 

seperti duri dan pada tepi daun tumbuh duri yang menghadap ke atas (ke 

arah ujung daun). Pada bagian sisi bawah daun bersisik putih dan 

berwarna hijau atau hijau kemerahan (Redaksi Agromedia, 2008). 
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  Tanaman nanas berbunga pada ujung batang. Bunga nanas bersifat 

majemuk, terususun rapat, dan bertangkai panjang (Redaksi Agromedia, 

2008). Letak bunga duduk tegak lurus pada tangkai buah utama, kemudian 

mengembang menjadi buah majemuk. Bunga nanas adalah bunga 

sempurna yang mempunyai tiga kelopak, tiga mahkota, enam benang sari, 

dan sebuah putik dengan kepala putik bercabang tiga (Sunarjono, 2008). 

  Tanaman nanas dapat berbuah setelah berumur 1,5 tahun dan  

memerlukan waktu 24 bulan untuk berbuah (Samadi, 2014). Nanas 

memiliki buah yang merupakan buah majemuk. Buah nanas berbentuk 

bulat memanjang, berdaging, dan berwarna hijau. Buah nanas jika matang 

akan berubah warna menjadi kuning. Biji buah nanas berukuran kecil dan 

sering tidak terbentuk (Redaksi Agromedia, 2008). Tanaman nanas 

memiliki akar serabut dan mengandung cukup banyak air. Akar nanas 

dangkal dan tersebar luas (Sunarjono, 2008). Morfologi buah nanas 

tergambar pada gambar 4. 

 

Gambar 4. Buah nanas (Lobo dan Yahia, 2017)  

c. Kandungan Kimia 

  Buah nanas mengandung bromelin, kalsium oksalat, furfurol, 

steroids, vanillin, n-asam valerat, dekstrosa, laevulose, sukrosa, serat, asam 
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organik, mineral, vitamin A, C, dan E, peroksida dan protein 

(Wijayakusuma, 2008). Ekstrak etanol buah nanas menunjukkan 

keberadaan senyawa golongan alkaloid, saponin, polifenol dan steroid 

(Maulidia, 2015). Ekstrak etanol buah nanas juga terdapat senyawa 

triterpenoid dan fenolik (Hakim dan Saputri, 2017). Penelitian lain 

melaporkan bahwa buah nanas dapat bersifat sebagai antioksidan karena 

kandungan asam askorbat, senyawa fenolik, dan flavonoid (Lu et al., 

2014). Kandungan dalam buah nanas juga terdapat senyawa tanin, 

flavonoid, dan steroid (Bansode dan Chavan, 2013), serta senyawa saponin 

(Putra, 2014). 

d. Manfaat Tanaman 

  Buah nanas muda berkhasiat memacu enzim pencernaan, 

antelmintik, diuretik, peluruh haid (emenagog), abortivum, peluruh dahak 

(mukolitik), dan pencahar (Dalimartha, 2000). Herawati dan Husin (2000) 

mengatakan bahwa buah nanas yang belum masak secara empiris dapat 

digunakan sebagai antelmintik (obat cacing). Selain itu, buah nanas juga 

berkhasiat membantu pencernaan protein, pemecah protein dan lemak, 

menyembuhkan gangguan sembelit, ISPA, arthritis, dan antitumor (Adi, 

2007).  

Ellyfas et al. (2012) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa 

ekstrak etanol buah nanas (Ananas comosus L. Merr.) bersifat larvasida 

pada nyamuk  Aedes aegypti. Kematian 100% larva nyamuk Aedes aegypti 

dicapai pada larutan ekstrak etanol buah nanas kadar 10 ppm. Abate 
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sebagai larvasida sintetik yang sering digunakan membunuh 100% larva 

nyamuk Aedes aegypti pada kadar 10 ppm. 

Air perasan daging buah nanas terbukti dapat digunakan sebagai 

antibakteri pada Klebsiella pneumoniae yang merupakan bakteri gram 

negatif penyebab infeksi nosokomial dan infeksi komunitas. Perasan 

daging buah nanas dengan konsentrasi 100%, 50%, dan 25% mempunyai 

rata-rata diameter zona hambat berturut-turut sebesar 1,76 mm, 1,12 mm, 

dan 0,67 mm. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa air perasan daging 

buah nanas mempunyai efek antibakteri (Makalew et al., 2016). Buah 

nanas mengandung zat bromelin yang bersifat sebagai pemecah protein 

(pelunak daging), tetapi daya proteolitiknya lebih rendah dari enzim 

papain (Sunarjono, 2008).  

5. Flavonoid 

Senyawa flavonoid termasuk golongan senyawa fenolat yang 

mengandung gugus hidroksil (-OH) yang terikat secara langsung pada suatu 

gugus hidrokarbon aromatik. Senyawa fenolat merupakan kelompok senyawa 

yang kompleks dan banyak dijumpai dalam berbagai jenis tanaman. Senyawa 

fenolat yaitu flavonoid, asam fenolat, dan polifenol. Flavonoid merupakan 

senyawa polifenol yang dapat larut dalam air (Kumoro, 2015). Flavonoid 

biasanya berikatan dengan gula sebagai glikosid. Molekul yang berikatan 

dengan gula tadi disebut aglikon yang merupakan polifenol. Adanya gula yang 

terikat pada aglikon akan menaikkan sifat polaritas dari flavonoid yang 

bersangkutan. Flavonoid mudah mengalami peruraian karena panas, kerja 
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enzim, adanya air, dan pH (Riyanto, 1990). Flavonoid glikosida bersifat polar 

sehingga lebih mudah larut dalam air atau campuran pelarut polar seperti 

metanol, etanol, butanol, dan aseton (Markham, 1998). Struktur dasar senyawa 

flavonoid terdapat pada gambar 5. 

 

Gambar 5. Struktur dasar flavonoid (Kumar dan Pandey, 2013) 

Ekstraksi simplisia Hashemi rice bran dengan metode ekstraksi 

ultrasonik menghasilkan ekstrak dengan kadar flavonoid yang lebih banyak 

dibandingkan metode maserasi. Ekstraksi dilakukan dengan pelarut etanol. 

Flavonoid total yang didapatkan pada ekstrak yang dibuat dengan metode 

ultrasonik dan maserasi berturut-turut sebesar 112,60 mg/100g dry material 

(DM) dan 108,5 mg/100g DM (Ghazemzadeh et al., 2015). 

Flavonoid yang berhasil diisolasi dari biji Milletia pinnata berpotensi 

sebagai larvasida dengan LC50 terhadap nyamuk Culex pipiens pallens sebesar 

14,61 – 28,22 mg/L dan larva nyamuk Aedes aegypti sebesar 16,13 – 37,61 

mg/L. Asetilkolinesterase pada larva nyamuk merupakan target aksi senyawa 

flavonoid (Perumalsamy et al., 2015). Daun cengkeh yang diekstraksi secara 

perkolasi menggunakan etanol 70% mempunyai aktivitas larvasida. Besarnya 

efek larvasida ekstrak etanol daun cengkeh yang dinyatakan sebagai LC50 dan 

LC95 berturut-turut sebesar 0,040% dan 0,091%. Flavonoid daun cengkeh 

diduga berperan sebagai larvasida pada larva Aedes aegypti melalui 
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mekanisme merusak membran sel atau mengganggu proses metabolisme dan 

sebagai stomach poisoning atau racun perut (Noshirma dan Willa, 2006). 

6. Tanin 

Tanin merupakan senyawa  polifenolat dengan bobot molekul tinggi 

yang dapat membentuk kompleks yang dapat dibalik (reversible) maupun tak 

dapat balik (irreversible) dengan protein, polisakarida, alkaloid, asam nukleat, 

mineral, dan lain-lain (Kumoro, 2015). Senyawa tanin didefinisikan sebagai 

senyawa polifenol yang memiliki berat molekul cukup tinggi (lebih dari 1000) 

dan dapat membentuk kompleks dengan protein (Hagerman et al., 1992). 

Tanin dibedakan menjadi dua kelas berdasarkan strukturnya yaitu 

tanin terkondensasi (condensed tannins) dan tanin terhidrolisiskan 

(hydrolysable tannins) (Hagerman et al., 1992). Tanin terkondensasi hampir 

terdapat di semua tanaman paku-pakuan dan gimnospermae, serta tersebar 

luas dalam angiospermae, terutama jenis tumbuhan berkayu. Sebaliknya, tanin 

yang terhidrolisiskan penyebarannya terbatas pada tumbuhan berkeping dua 

(Harborne, 1987). Tanin terkondensasi dikenal sebagai proantosianidin 

merupakan polimer yang dapat terdiri dari monomer flavonoid dan dapat 

membentuk ikatan glikosida dengan polisakarida. Polimer tersusun  gabungan 

dari monomer C-4 ke C-8 atau C-6 dengan ikatan eter tambahan. Ikatan 

polimer yang besar menyebabkan tanin tidak larut dalam air atau etil asetat 

tetapi dapat diekstraksi dengan aseton (Robinson, 1991). Menurut Janeiro dan 

Brett (2004), senyawa katekin merupakan senyawa golongan polifenol. 

Struktur dasar senyawa tanin jenis katekin seperti gambar 6.  
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Gambar 6. Struktur dasar senyawa katekin (Janeiro dan Brett, 2004) 

Tanin terhidrolisa mengandung ikatan ester yang dapat terhidrolisis 

jika dididihkan. Jenis ester ini biasanya gula atau glukosa, sehingga mudah 

larut dalam alkohol. Tanin juga dapat larut dalam air dan pelarut organik yang 

polar, tetapi tidak larut dalam pelarut organik non polar seperti benzen dan 

kloroform (Robinson, 1991). Penggunaan etanol sebagai cairan penyari untuk 

mengekstraksi senyawa tanin didukung dengan penelitian Sulastri (2009). 

Ekstraksi pada biji pinang sirih (Areca catechu L.) dengan pelarut etanol kadar 

rata-rata senyawa taninnya lebih banyak dibanding pelarut air. Ekstrak etanol 

biji pinang sirih mengandung tanin 8,53%, sedangkan ekstraksi air biji pinang 

sirih mengandung tanin 6,45%. 

Aktivitas larvasida tanaman Piper betle Linn. telah diteliti. Serbuk 

daun Piper betle Linn. diuji pada larva nyamuk Aedes aegypti instar IV 

dengan konsentrasi 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; dan 0,5% b/v selama 24 jam. Persen 

kematian larva nyamuk Aedes aegypti selama 24 jam berturut-turut adalah 24, 

43, 48, 59, dan 79 %. Hasil penelitian menunjukkan waktu yang dibutuhkan 

untuk membunuh 50% larva Aedes aegypti pada konsentrasi 0,5% adalah 19 

jam setelah perendaman. Analisa fitokimia memberikan hasil bahwa senyawa 

polifenol, tanin, flavonoid, minyak atsiri, saponin, dan alkaloid yang 
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terkandung dalam serbuk daun sirih. Senyawa-senyawa tersebut diduga 

berkontribusi sebagai larvasida (Betriyon dan Yahya, 2013). Mekanisme 

senyawa tanin sebagai larvasida sama dengan senyawa flavonoid yaitu 

merusak membran sel atau mengganggu proses metabolisme dan sebagai 

stomach poisoning atau racun perut (Noshirma dan Willa, 2006).  

7. Saponin 

Saponin adalah senyawa glikosida triterpenoida ataupun glikosida 

steroida yang merupakan senyawa aktif permukaan dan bersifat seperti sabun 

serta dapat dideteksi berdasarkan kemampuannya membentuk busa dan 

menghemolisa sel darah merah. Pola glikosida saponin kadang-kadang rumit. 

Kebanyakan saponin mempunyai satuan gula sampai lima dan komponen 

yang umum ialah asam glukuronat (Harborne, 1987). Struktur dasar 

triterpenoid tertera pada gambar 7. 

 

Gambar 7. Struktur dasar senyawa triterpenoid (Desai et al., 2009) 

Secara umum, saponin merupakan senyawa yang sangat polar, tidak 

tahan pemanasan, non volatil, dan biasanya ditemukan dalam jumlah yang 

kecil dalam tanaman (Majinda, 2012). Kose dan Bayraktar (2016) melakukan 

ekstraksi senyawa saponin dengan berbagai perbandingan pelarut etanol. 

Campuran serbuk simplisia  Sapindus mukorossi  dengan perbandingan etanol 
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1:10 menghasilkan kadar saponin paling besar yaitu 0,35 g dari 1 gram serbuk 

simplisia. 

Penelitian Husna et al. (2012) menyatakan bahwa senyawa saponin 

yang terdapat di dalam ekstrak daun lengkuas diduga dapat berperan sebagai 

larvasida. Saponin bersifat racun bagi hewan berdarah dingin, termasuk 

nyamuk. Saponin adalah zat yang bila dihidrolisis akan menghasilkan gula 

dan sapogenin. Sifat sapogenin adalah menghemolisis darah serta mengikat 

kolesterol dan bersifat racun pada serangga (Chaieb, 2010). Gula saponin 

terdiri dari glukosa, arabinosa, xylosa, dan asam glukuronik, sedangkan 

sapogenin terdiri dari saponin netral (steroid) dan saponin asam (triterpenoid) 

(Desai et al., 2009). Saponin berperan sebagai larvasida dengan cara 

mengganggu feeding behavior, mengganggu growth regulation, dan sifatnya 

sebagai entomotoxicity (Chaieb, 2010).  

8. Alkaloid 

Alkaloid merupakan senyawa bahan aktif yang mengandung atom 

nitrogen heterosiklik. Alkaloid dikelompokkan berdasarkan nama tanaman 

inangnya atau dari fungsi fisiologinya. Pengelompokan alkaloid menurut 

cincin heterosiklik penyusunnya antara lain kelompok pirolidin, piridin, 

pirolidin-piridin, piridin-piperidin, kinolin, dan isokinolin (Kumoro, 2015). 

Ciri khas dari senyawa alkaloid adalah semua alkaloid paling sedikit 

mengandung satu atom N (Kristanti et al., 2008 dan Mursyidi, 1990). 

Beberapa senyawa golongan alkaloid adalah koniina dan nikotin 
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(Harborne,1987). Struktur kimia koniina dan nikotin tercantum pada gambar 

8.  

 

             Koniina             Nikotin 

Gambar 8. Struktur kimia senyawa koniina dan nikotin (Harborne, 1987) 

Alkaloid biasanya tidak berwarna, seringkali bersifat optif aktif, 

kebanyakan berbentuk kristal dan sedikit berupa cairan pada suhu kamar 

(Harborne, 1987). Alkaloid bereaksi dengan asam mineral membentuk garam 

yang larut dalam air. Garam alkaloid larut dalam air, tetapi tidak larut dalam 

pelarut organik. Senyawa alkaloid memiliki rasa pahit, bersifat basa, sukar 

larut dalam air, tetapi mudah larut dalam kloroform, eter, pelarut non polar, 

dan tidak campur dengan air (Mursyidi, 1990).  

Senyawa alkaloid yang diisolasi dari ekstrak metanol buah Piper 

longum berupa alkaloid piperidin dan pipernonalin diketahui berefek sebagai 

larvasida nyamuk Culex pipiens pallens dengan LD50 sebesar 0,21 mg/L (Lee, 

2000). Senyawa alkaloid memiliki sifat toksis terhadap larva dengan cara 

merusak mukosa kulit dan masuk kadalam rongga badan larva sehingga 

menyebabkan kematian pada larva (Noshirma dan Willa, 2016).  
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F. Landasan Teori 

Ellyfas et al. (2012) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa ekstrak 

etanol buah nanas (Ananas comosus L. Merr.) bersifat larvasida pada nyamuk  

Aedes aegypti. Kematian 100% larva nyamuk Aedes aegypti dicapai pada larutan 

ekstrak etanol buah nanas kadar 10 ppm.  

Ekstrak etanol buah nanas mengandung senyawa golongan alkaloid, 

saponin, dan polifenol (Maulidia, 2015). Ekstrak etanol buah nanas juga terdapat 

senyawa fenolik (Hakim dan Saputri, 2017). Buah nanas juga terdapat kandungan 

senyawa tanin dan flavonoid (Bansode dan Chavan, 2013). Metabolit sekunder 

yang menjadi target dalam buah nanas adalah flavonoid, tanin, saponin, dan 

alkaloid. Pemilihan metode penyarian tergantung pada ketahanan senyawa target 

dengan pemanasan. Flavonoid dan saponin merupakan senyawa yang dapat rusak 

oleh pemanasan (Riyanto, 1991 dan Majinda, 2012).  

Senyawa flavonoid dari biji Milletia pinnata berpotensi sebagai larvasida 

dengan LC50 terhadap nyamuk Culex pipiens pallens sebesar 14,61 – 28,22 mg/L 

dan larva nyamuk Aedes aegypti sebesar 16,13 – 37,61 mg/L (Perumalsamy et al., 

2015). Alkaloid yang diisolasi dari ekstrak metanol buah Piper longum diketahui 

berefek sebagai larvasida nyamuk Culex pipiens pallens dengan lethal dose 

(LD50) sebesar 0,21 mg/L dan LD95 sebesar 0,52 mg/L (Lee, 2000). Tanaman 

Piper betle Linn. memiliki aktivitas larvasida pada larva nyamuk Aedes aegypti 

instar IV dapat membunuh 50% larva Aedes aegypti pada konsentrasi 0,5% 

dengan waktu 19 jam setelah perendaman. Analisa fitokimia memberikan hasil 
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bahwa dalam tanaman Piper betle Linn. terdapat senyawa polifenol, tanin, 

flavonoid, saponin, dan alkaloid (Betriyon dan Yahya, 2013). 

Ekstraksi simplisia Hashemi rice bran dengan metode ekstraksi ultrasonik 

menghasilkan ekstrak dengan kadar flavonoid yang lebih banyak dibandingkan 

metode maserasi. Flavonoid total yang didapatkan pada ekstrak yang dibuat 

dengan metode ultrasonik dan maserasi berturut-turut 112,60 mg/100 g DM dan 

108,5 mg/100 g DM (Ghazemzadeh et al., 2015). Penelitian lain yang dilakukan 

Dukie et al. (2015) menyatakan bahwa metode ultrasonik lebih baik dalam 

menyari tanin pada tanaman Thymus serpyllum L. Tanaman tersebut diekstraksi 

dengan etanol 96% sebagai cairan penyari. Ekstrak yang dihasilkan dengan 

metode ultrasonik mengandung tanin total sebanyak 58,65 mg GAE/g ekstrak, 

sedangkan metode maserasi sebanyak 55,19 mg GAE/g. Metode ekstraksi 

ultrasonik merupakan metode ekstraksi dengan suhu yang rendah dan 

mennggunakan pelarut lebih sedikit. Keuntungan lain metode ekstraksi ultrasonik 

adalah kecepatan waktu ekstraksinya yang lebih cepat dibandingkan ekstraksi 

konvensional seperti maserasi dan meningkatnya jumlah rendemen kasar 

(Handayani et al., 2016). 

Adanya gula yang terikat pada aglikon menyebabkan polaritas flavonoid 

meningkat dan menyebabkan flavonoid memiliki sifat polar. Flavonoid bersifat 

polar, dapat diekstraksi dengan etanol yang juga bersifat polar (Riyanto, 1990). 

Senyawa alkaloid dalam bentuk garam umumnya larut dalam air dan etanol 

(Pengelly, 2004). Etanol juga dapat digunakan untuk mengekstraksi tanin 
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(Sulastri, 2009). Penelitian Kose dan Bayraktar (2006) menyatakan bahwa etanol 

dapat mengekstraksi saponin.  

G. Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori, hipotesis dari penelitian ini adalah : 

1. EEBN mempunyai aktivitas sebagai larvasida terhadap larva nyamuk 

Anopheles maculatus. 

2. EEBN mengandung senyawa aktif golongan flavonoid, tanin, saponin, dan 

alkaloid yang diduga bertanggung jawab terhadap efek larvasida. 


