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                            KATA PENGANTAR 

 

Balai Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit 

mempunyai tanggung jawab melakukan penelitian  tentang pengendalian vektor dan 

reservoir penyakit. Salah satu output yang diharapkan dapat dihasilkan dari penelitian  

yang dilakukan oleh B2P2VRP yaitu adanya output formulasi nano insektisida dari 

ekstrak daun tembakau (Nicotiana tabacum) untuk pengendalian vektor demam 

berdarah dengue, sehingga pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 diagendakan 

dilaksanakan penelitian  formulasi nanoinsektisida dari daun tembakau. Tahun 2021 

dilakukan penelitian dengan judul “Uji Toksisitas Nanoinsektisida Tembakau 

(Nicotiana tabacum) Terhadap Mencit”. 

Penelitian  ini bertujuan mengetahui efek toksik akibat pemberian 

nanoinsektisida terhadap mencit, mendapatkan LD50  nano insektisida tembakau 

terhadap mencit, memperoleh dosis minimal nano insektisida tembakau yang dapat 

menyebabkan kematian pada mencit. 

Tahap pertama pelaksanaan  penelitian  pada tahun 2016 telah dilaksanakan 

uji fitokimia dan uji larvasida terhadap Ae. aegypti pradewasa. Sedangkan pada tahap 

kedua pada tahun 2017 dilaksanakan pembuatan nanoinsektisida dari ekstrak daun 

Tembakau. Pada tahun 2018 dilakukan penelitian Uji Stabilitas Nanoinsektisida dari 

Ekstrak Tembakau. Pada tahun 2019 dilakukan Uji Efektifitas Nanoinsektisida dari 

Ekstrak Daun Tembakau Semi Lapangan. Dan tahun 2021 dilakukan Uji Toksisitas 

Nanoinsektisida Tembakau terhadap Mencit. Oleh karena itu kami mengucapkan 

terimakasih untuk semua pihak yang terlibat di dalam kegiatan penetitian ini. 

Tiada kesempurnaan kecuali Allah SWT, oleh karena itu  kami mohon masukan 

dan saran demi perbaikan laporan ini. Bilahi taufik walhidayah Wassalamu’alaikum 

warahmatullahi wa barokaatuh. Terimakasih 

 

 

Salatiga, Desember 2021 
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                            RINGKASAN EKSEKUTIF 

Pengendalian penyakit menular merupakan langkah pelaksanaan agenda 

pembangunan nasional melalui program Indonesia Sehat, salah satunya melalui 

pengendalian penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Selama ini pengendalian 

nyamuk menggunakan insektisida kimia, begitu juga pada pengendalian nyamuk 

stadium pradewasa, cara yang sering digunakan dengan larvasida menggunakan 

bahan kimia. Penggunaan insektisida kimia mempunyai efek samping kurang baik bagi 

lingkungan, sehingga perlu dikembangkan larvasida berbasis bahan nabati. 

Pengendalian vektor menggunakan larvisida nabati tersebut mempunyai keunggulan 

antara lain: tidak menimbulkan resistensi  vektor, memiliki efek negatif minimal bagi 

lingkungan dan spesies non target.  

Untuk mengganti peran tembakau yang selama ini dikenal sebagai bahan rokok dan 

bahan kosmetik maka tembakau yang mempunyai potensi sebagai insektisida nabati 

dibuat larvasida. Larvasida berbentuk nano dengan menggunakan bahan ekstrak daun 

tembakau (Nicotiana tabacum) cukup efektif untuk mengendalikan nyamuk vektor 

DBD Ae. aegypti stadium pradewasa. Pemanfaatan larvisida nanoinsektisida ekstrak 

daun tembakau memberikan harapan untuk  pengendalian vektor (nyamuk) khususnya 

stadium pradewasa, dan dapat sebagai alternatif lain yang baik selain penggunaan 

insektisida kimiawi. Ekstrak tembakau dapat dibuat nanoinsektisida nabati alami yang 

efektif untuk mengendalikan larva nyamuk Ae aegypti. Nanoinsektisida ekstrak daun 

tembakau memiliki keunggulan efektivitas dan kecepatannya dalam menurunkan 

populasi larva nyamuk. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan 

Reservoir Penyakit (B2P2VRP) Salatiga telah mengembangkan larvasida 

nanoinsektisida ekstrak daun tembakau dalam sediaan formulasi cair dengan bahan 

aktif nikotin dan silver (Ag). Hasil penelitian di B2P2VRP menunjukkan formulasi 

tersebut efektif untuk membunuh larva Ae aegypti, formulasi tsb juga mempunyai 

kestabilan yang baik. Pada tahun 2021 B2P2VRP melakukan uji toksisitas akut 

nanoinsektisida tembakau pada mencit. Gejala klinis yang diperiksa berupa gambaran 

histopatologis organ mencit akibat pemberian oral. Selanjutnya keluaran analisis 

tersebut dapat digunakan sebagai landasan kebijaksanaan dalam pembuatan 

formulasi nanoinsektisida selanjutnya. 
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ABSTRAK 
 

Tembakau (Nicotiana tabacum)  merupakan  tanaman yang dapat 

dimanfaatkan sebagai insektisida alami. Ekstrak daun tembakau dapat dibuat 

nanoinsektisida alternatif untuk digunakan sebagai pengendalian Aedes 

aegypti. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi toksisitas nano 

insektisida tembakau pada mencit serta mendapatkan LD50 nanoinsektisida 

tembakau terhadap mencit. Penelitian ini dilaksanakan di Balai Besar Penelitian 

dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit (B2P2VRP) dengan 

metode eksperimental murni. Hasil penelitian menunjukkan ukuran partikel 

berkisar dari 26,9; 53,7 dan 89nm. Hasil Uji kandungan logam dengan 

Spektrofotometer Serapan Atom (AAS) menunjukkan adanya kandungan Ag 

pada larutan nanoinsektisida yang dibuat. Pengukuran spectrophometry 

menunjukkan puncak pada panjang gelombang 420 nm dan  terbentuk ikatan 

gugus fungsi. Foto karakteristik SEM menunjukkan morfologi partikel berupa 

kristal round face. Hasil uji toksisitas nanoinsektisida terhadap mencit 

menggunakan metode OECD 423 LD50 pada angka 2500mg/kgBB 

menunjukkan  nanoinsektisida termasuk sedikit toksik, sedangkan angka kidney 

injuri berada pada angka 10 s.d 25 %.  

 

Kata kunci : Nanoinsektisida  tembakau, mencit, uji toksisitas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


