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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Demam berdarah dengue (DBD) merupakan salah satu masalah kesehatan 

di Indonesia, karena angka kesakitan karena DBD semakin meningkat, masih 

menimbulkan kematian dan sering terulangnya kejadian luar biasa. Penyakit ini 

disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh suatu vektor, yaitu nyamuk 

Aedes aegypti dan juga oleh nyamuk Aedes albopictus (Sukowati, 2010).  

 Pencegahan kontak antara nyamuk dengan tubuh manusia dapat dilakukan 

dengan menggunakan pakaian yang mengurangi gigitan nyamuk, seperti memakai 

baju lengan panjang dan celana panjang, memasang kelambu pada waktu tidur. 

Cara lain yang dapat dilakukan adalah menggunakan repellent yang dioleskan 

pada kulit agar terhindar dari gigitan nyamuk (Sukowati, 2010). Salah satu bahan 

aktif yang terdapat dalam sediaan repellent di pasaran adalah DEET atau 

Diethyltoluamid 13% (POM, 2014).  

 DEET telah terbukti efektif sebagai repellent. Namun, beberapa masalah 

dapat muncul ketika repellent dengan bahan aktif DEET digunakan secara 

langsung pada kulit, yaitu menyebabkan iritasi, kemerahan, dan gatal pada kulit 

(POM, 2014). Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk menemukan 

repellent baru yang lebih aman, efektif, dan disukai oleh masyarakat. Repellent 

dengan bahan alami telah banyak beredar di pasaran. Salah satu bahan aktif alami 

yang digunakan sebagai repellent adalah minyak atsiri dari kulit jeruk. Berbagai  
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bahan aktif lainnya yang terkandung dalam produk repellent di pasaran adalah 

minyak atsiri dari daun sereh dan minyak atsiri dari bunga geranium. Hal ini 

merupakan salah satu bukti bahwa pemanfaatan bahan alam telah mampu bersaing 

di pasaran.  

 Salah satu senyawa aktif dalam tanaman yang diduga memiliki aktivitas 

sebagai repellent adalah tanin (Debboun dkk, 2015). Ekstrak etanol bawang daun 

telah mengandung senyawa tanin, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai repellent. 

Selain tanin, bawang daun mengandung  alkaloid, flavonoid, fenolik, steroid dan 

glikosida (Siregar dkk, 2015).    

 Tanaman bawang daun selama ini lebih dikenal masyarakat sebagai 

tanaman sayur. Beberapa penelitian yang mengungkap bahwa tanaman ini dapat 

dimanfaatkan sebagai obat, diantaranya digunakan sebagai antioksidan (Siregar 

dkk, 2015), sebagai larvasida (Resitarani, 2014), sebagai antibakteri, 

menghilangkan lendir dalam kerongkongan, menyembuhkan rematik, kurang 

darah, sukar buang air kecil, dan bengkak-bengkak (Cahyono, 2005). Namun, 

penelitian mengenai efek repellent dari bawang daun ini belum pernah dilakukan 

sebelumnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu penelitian untuk mengungkap 

aktivitas repellent dari ekstrak etanol bawang daun (Allium fistulosum L.) terhadap 

nyamuk Aedes aegypti. Salah satu faktor pendukung penelitian ekstrak etanol 

bawang daun sebagai repellent adalah pemanfaatan bawang daun sebagai penolak 

organisme pengganggu tanaman pada tanaman kedelai (Kusheryani dan Aziz, 

2006).  
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 Permasalahan utama dari repellent bahan alam adalah senyawa aktif sering 

hilang oleh berjalannya waktu dengan adanya penguapan, karena umumnya 

senyawa aktif dari bahan alam yang digunakan sebagai repellent yaitu minyak 

atsiri. Oleh karena itu, penelitian ini juga mengamati pengaruh lama interval waktu 

aplikasi repellent ekstrak etanol bawang daun terhadap efektivitas repellent nya. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Adiyasa dkk (2014) dan Wasiah (2014), 

menyatakan bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak yang berkhasiat sebagai 

repellent, maka daya proteksi terhadap hinggapan nyamuk semakin tinggi. 

Sebaliknya, semakin lama waktu pengujian, maka daya proteksi semakin menurun, 

sehingga dalam penelitian ini juga dilakukan variasi konsentrasi dan interval waktu 

pengujian.  

 

B. Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah ekstrak etanol bawang daun (Allium fistulosum L.) mempunyai 

aktivitas repellent terhadap nyamuk Aedes aegypti? 

2. Apakah peningkatan konsentrasi ekstrak etanol bawang daun dan 

peningkatan interval waktu pengujian mempengaruhi daya proteksi terhadap 

nyamuk Aedes aegypti?    

3. Apakah ekstrak etanol bawang daun mengandung senyawa tanin yang diduga 

memiliki aktivitas repellent terhadap nyamuk Aedes aegypti? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Membuktikan aktivitas repellent ekstrak etanol bawang daun (Allium 

fistulosum L.) terhadap nyamuk Aedes aegypti. 

2. Mengetahui pengaruh peningkatan konsentrasi ekstrak etanol bawang daun 

dan peningkatan interval waktu pengujian terhadap daya proteksi terhadap 

nyamuk Aedes aegypti. 

3. Mengidentifikasi senyawa golongan tanin dalam ekstrak etanol bawang daun 

yang diduga memiliki aktivitas repellent terhadap nyamuk Aedes aegypti. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai 

upaya pengembangan pencegahan penyebaran penyakit demam berdarah dengan 

cara mengeksplorasi repellent nabati dari bahan alam yang aman digunakan. 

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong industri obat 

tradisional untuk memproduksi repellent dari bahan alam sehingga dapat 

meminimalisir efek berbahaya dari bahan-bahan kimia yang digunakan di pasaran 

sebagai repellent, serta meningkatkan nilai ekonomis dan manfaat dari bawang 

daun (Allium fistulosum L.). 
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E. Tinjauan Pustaka 

1. Bawang Daun (Allium fistulosum L.) 

Bawang daun (Gambar 1) merupakan tanaman sayur dan sering 

digunakan dalam berbagai campuran masakan seperti sop dan soto. Berbagai 

penelitian telah mengungkap bahwa bawang daun dapat dimanfaatkan 

sebagai obat.  

Bawang daun (Allium fistulosum L.) memiliki sebutan yang 

berbeda-beda antar daerah, yaitu bawang bakung (Sunda), bawang oncang 

(Jawa), jasun pinge (Bali), dan bawang goros (Sulawesi) (Hidayat dan 

Napitupulu, 2015).  

 

Gambar 1. Tanaman Bawang Daun (Allium fistulosum L.) (Koleksi pribadi) 

a. Klasifikasi Tanaman 

Klasifikasi tanaman bawang daun adalah sebagai berikut (Backer dan 

Backuizen, 1968) : 

Kingdom   : Plantae 

Divisi   : Magnoliophyta (Tumbuhan berbiji) 

Kelas    : Liliopsida (Monocotyledoneae) 

Ordo    : Liliales 

Famili   : Amaryllidaceae 
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Genus   : Allium 

Species   : Allium fistulosum L 

b. Deskripsi Tanaman 

Bawang daun termasuk jenis tanaman sayuran berumur pendek. 

Tanaman ini berbentuk rumput atau rumpun dengan tinggi tanaman 

mencapai 60 cm atau lebih. Bawang daun selalu menumbuhkan 

anakan-anakan baru sehingga membentuk rumpun. Bawang daun 

berakar serabut pendek yang tumbuh dan berkembang ke semua arah di 

sekitar permukaan tanah. Tanaman ini tidak mempunyai akar tunggang. 

Perakaran bawang daun cukup dangkal, antara 8-20 cm. Akar tanaman 

berfungsi sebagai penopang tegaknya tanaman dan alat untuk menyerap 

za-zat hara dan air. Bawang daun memiliki dua macam batang, yaitu 

batang sejati dan batang semu. Batang sejati berukuran sangat pendek, 

berbentuk cakram, dan terletak pada bagian dasar yang berada di dalam 

tanah. Batang semu berada di permukaan tanah, terbentuk dari kelopak 

daun yang saling membungkus dengan kelopak daun yang muda 

sehingga kelihatan seperti batang. Batang semu berwarna putih atau 

hijau keputih-putihan dan berdiameter antara 1-5 cm. Daun tanaman 

bawang daun berbentuk bulat memanjang, berlubang menyerupai pipa, 

dan bagian ujungnya meruncing. Daun berwarna hijau muda sampai 

hijau tua dan permukaan daun halus (Cahyono, 2005). 

Tanaman bawang daun dengan tanaman bawang putih ataupun 

bawang merah memiliki perbedaan pada umbinya. Bawang daun 
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tumbuh tidak membentuk umbi, sedangkan untuk tanaman bawang putih 

ataupun bawang merah mudah membentuk umbi. Bagian pangkal bawah 

tanaman bawang daun yang membengkak menyerupai umbi adalah 

lapisan pangkal daun yang berisi cadangan makanan (Suparman, 2007). 

c. Kandungan Senyawa Aktif 

Ekstrak etanol bawang daun mengandung alkaloid, flavonoid, tanin, 

fenolik, steroid dan glikosida (Siregar dkk, 2015). Salah satu senyawa 

yang diduga memiliki aktivitas repellent adalah tanin (Debboun dkk, 

2015). 

d. Khasiat Tanaman 

Khasiat dan manfaat dari bawang daun yaitu dapat digunakan sebagai 

antibakteri, menghilangkan lendir dalam kerongkongan, 

menyembuhkan rematik, kurang darah, sukar kencing, dan 

bengkak-bengkak (Cahyono, 2005). Selain itu, bawang daun dapat 

digunakan sebagai antioksidan (Siregar dkk, 2015), sebagai larvasida 

(Resitarani, 2014), serta bawang daun dapat digunakan sebagai tanaman 

pengusir organisme pengganggu tanaman (Kusheryani dan Aziz, 2006). 

2. Nyamuk Aedes aegypti 

a. Klasifikasi Nyamuk 

Klasifikasi nyamuk Aedes aegypti adalah sebagai berikut (Borror dkk, 

1989) : 

Filum  : Arthropoda 

Kelas  : Insecta 
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Bangsa  : Diptera 

Suku  : Culicidae 

Marga  : Aedes 

Jenis  : Aedes aegypti L. 

b. Morfologi Nyamuk 

Nyamuk Aedes aegypti betina dewasa (gambar 2) memiliki tubuh 

berwarna hitam kecoklatan. Ukuran tubuhnya antara 3-4 cm. Tubuh dan 

tungkainya tertutup oleh sisik dengan garis-garis putih keperakan, 

dimana sisik tersebut mudah rontok ketika nyamuk mulai tua. Punggung 

kanan dan kiri terdapat dua garis melengkung vertikal. Ukuran dan 

warna nyamuk berbeda antar populasi, tergantung pada kondisi 

lingkungan dan nutrisi yang diperoleh selama perkembangan. Sementara 

itu, nyamuk jantan memiliki tubuh lebih kecil daripada betina, dan 

terdapat rambut-rambut tebal pada antena nyamuk jantan (Ginanjar, 

2008).  

 

Gambar 2. Nyamuk Aedes aegypti (Zettel dan Kaufman, 2013) 

 

c. Daur Hidup Nyamuk 

Nyamuk Aedes aegypti hidup di dataran rendah beriklim tropis 

sampai subtropis (Hastuti, 2008). Nyamuk Aedes aegypti mengalami 
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metamorfosis sempurna, dari telur, larva, pupa, hingga dewasa. Telur 

menetas menjadi larva setelah tujuh hari. Posisi larva nyamuk demam 

berdarah tersebut berada di dalam air. Larva akan mengalami empat kali 

proses pergantian kulit yaitu menghabiskan waktu 7-9 hari. Setelah itu, 

larva berubah menjadi pupa. Pupa merupakan stadium terakhir calon 

nyamuk demam berdarah yang ada di dalam air. Fase pupa 

membutuhkan waktu 2-5 hari, pupa tidak makan apa pun alias puasa. 

Setelah melewati fase itu, pupa akan keluar dari kepompong menjadi 

nyamuk yang dapat terbang dan keluar dari air. Di alam, nyamuk 

berumur 7-10 hari, tetapi di laboratorium dengan kondisi lingkungan 

yang optimal dan makanan yang cukup, nyamuk dapat bertahan hidup 

hingga satu bulan (Kardinan, 2003). 

d.  Perilaku Nyamuk Aedes aegypti 

 Nyamuk Aedes aegypti beraktivitas secara aktif pada pagi dan sore 

hari. Nyamuk Aedes aegypti banyak ditemukan di lingkungan 

perumahan, tempat penampungan air, di dalam rumah seperti pada 

sela-sela baju yang tergantung. Penularan penyakit dilakukan oleh 

nyamuk Aedes aegypti betina karena hanya nyamuk betina yang 

menghisap darah, hal tersebut dilakukan untuk memperoleh asupan 

protein yang diperlukannya untuk bertelur. Sementara itu, nyamuk 

jantan tidak membutuhkan darah karena memperoleh sumber energinya 

dari nektar bunga atau tumbuhan (Ginanjar, 2008).  
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 Nyamuk yang terinfeksi virus dengue menjadi kurang andal dalam 

menghisap darah. Nyamuk ini akan berkali-kali menusukkan alat 

penusuk dan pengisap darahnya tetapi tidak berhasil menghisap. Oleh 

karena itu, nyamuk Aedes aegypti akan berpindah dari satu orang ke 

orang lain yang mengakibatkan resiko penularan DBD semakin besar 

(Ginanjar, 2008). 

3. Repellent 

Repellent adalah bahan kimia yang digunakan sebagai penolak serangga 

maupun hewan yang lain (Sudarmo, 2007). Nyamuk memiliki kemampuan 

untuk mencari mangsa dengan mencium bau karbondioksida, asam laktat dan 

bau lainnya yang berasal dari kulit yang hangat dan lembab. Persepsi bau 

terdeteksi melalui antena nyamuk. Nyamuk sangat sensitif dengan bahan 

kimia tersebut, sehingga dapat mendeteksi darah yang merupakan 

makanannya dengan jarak 2,5 meter. Umumnya, repellent akan 

memanipulasi bau dan rasa yang berasal dari kulit dengan menghambat 

reseptor asam laktat pada antena nyamuk sehingga mencegah nyamuk 

mendekati kulit. Biasanya, repellent bekerja dengan menutupi aroma manusia 

atau dengan menggunakan aroma yang tidak disukai oleh nyamuk (Patel dkk, 

2012).  

Zat aktif dalam sediaan antinyamuk oles di pasaran biasanya adalah 

DEET atau Diethyltoluamid. DEET harus digunakan dengan hati-hati, 

terutama pada anak-anak. Kekurangan repellent sintetis ini adalah dapat 

menyebabkan ruam, bengkak, dan iritasi. Untuk alasan ini, banyak orang 
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memilih untuk menggunakan obat nyamuk alami dengan pertimbangan 

adalah tidak beracun, ramah lingkungan, dan sebagian besar tidak mengiritasi 

(Patel dkk, 2012). 

E. Landasan Teori 

 Indonesia merupakan negara yang kaya akan tanaman obat termasuk tanaman 

yang bermanfaat sebagai repellent. Salah satu tanaman tersebut adalah bawang 

daun. Tanaman bawang daun dapat dimanfaatkan sebagai pengusir serangga atau 

penolak organisme pengganggu tanaman kedelai (Kusheryani dan Aziz, 2006). 

 Ekstrak etanol bawang daun (Allium fistulosum L.) mengandung alkaloid, 

flavonoid, tanin, fenolik, steroid dan glikosida (Siregar dkk, 2015). Senyawa aktif 

dalam tanaman yang diduga memiliki aktivitas sebagai repellent salah satunya 

adalah senyawa tanin (Debboun dkk, 2015).  

 Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Adiyasa dkk (2014) dan Wasiah 

(2014), menyatakan bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak yang berkhasiat 

sebagai repellent, maka daya proteksi terhadap hinggapan nyamuk semakin tinggi. 

Sebaliknya, semakin lama waktu pengujian, maka daya proteksi semakin menurun. 

 

 

F. Hipotesis 

 Ekstrak etanol bawang daun (Allium fistulosum L.) memiliki aktivitas 

repellent terhadap nyamuk Aedes aegypti. Aktivitas repellent sangat dipengaruhi 

oleh konsentrasi ekstrak dan waktu pengujian. Ekstrak etanol bawang daun 

mengandung senyawa aktif tanin yang diduga memiliki efek sebagai repellent. 
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