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I.

PENDAHULUAN
Rayap merupakan salah satu organisme yang merusak kayu, baik
pada saat kayu masih hidup sebagai pohon maupun pada saat kayu ter
sebut telah digunakan sebagai komponen bangunan.
mis yang ditimbulkan oleh rayap tidaklah kecil.

Kerugian ekonoSebagai contoh ,

Amerika setiap tahunnya mengeluarkan lebih dari 100 juta dolar un
tuk mengatasi serangan rayap.

Sedangkan Hawaii dan Australia se-

tiap tahunnya menderita kerugian masing-masing sebesar 1 juta dolar untuk memperbaiki bangunan-bangunan yang terserang rayap (How
se dalam Tambunan dan Nandika, 1982).

Di Indonesia sendiri, keru

gian yang ditimbulkan oleh rayap tidaklah sedikit.
melaporkan bahwa Taman Monumen Pancasila

~akti

Idris

(1976)

Jakarta yang meng-

gunakan konstruksi kayu telah mengalami serangan hebat oleh rayap
tanah (Coptotermes spp) sehingga diperkirakan hanya bertahan bebe
rapa bulan saja.

Demikian pula yang terjadi pada kompleks bangun

an rumah murah Pasar Jum'at Jakarta yang pada beberapa

bagiannya

yang dibuat dari kayu mengalami serangan rayap tanah.
Selain rayap tanah, berdasarkan habitatnya rayap dibedakan kedalam beberapa golongan yaitu :
1.

Rayap kayu basah ( damwood termite ) .

2.

Rayap kayu kering

(drywood termite)

3. Rayap pohon
4 Rayap subteran (Subteranean termite).
Untuk mencegah dan mengendalikan serangan rayap yang sangat
merugikan tersebut dilakukan beberapa cara antara lain adalah
1.

Menghindari kontak langsung antara kayu dan tanah.

2.

Kayu-kayu yang digunakan untuk tiang rumah sebaiknya ditun jang dengan beton pada bagian dasar.

3.

Menghindarkan retakan-retakan pada lantai tembok atau pondasi.

4.

Membuang sisa-sisa kayu, akar kayu dan tonggak yang tertinggal
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di dalam tanah yang mungkin bisa sebagai sumber penularan.
5.

Menggunakan perisai logam di bawah pondasi.

6.

Merusak sarang rayap dan membunuhnya.

7.

Mengadakan kontrol secara kontinyu terhadap bangunan atau

ru-

mah.
8.

Karantina terhadap kayu-kayu yang di import.

9.

Menggunakan insektisida
Dalam hal ini hanya akan dibicarakan

cara

pencegahan

rayap

yang menggunakan insektisida dan pengaruhnya terhadap bangunan.

II. INSEKTISIDA UNTUK MENCEGAH RAYAP.
Beberapa bahan kimia yang digunakan untuk mencegah rayap anta
ra lain

1.

Aldrin.
Unsur kimia yang membentuk aldrin adalah
s~nyawa

C, H, dan Cl

dalam

c 12 H8 c1 6 .
Cl
Cl

Daya

racun aldrin cukup kuat, digunakan dengan konsentrasi 0,5%
dan bila digunakan untuk insektisida dalam tanah (soil insecticide) akan tctap baik selama 1 sampai 4 tahun.
2.

Dieldrin.
Insektisida ini tersusun dari unsur C, H, Cl dan 0 dalam senyawa c12 H8 Cl 6 0 disebut juga Octalox.
Dieldrin pada umumnya berbentuk kristal dan dibentuk dari senya
wa aldrin. Insektisida ini mudah sekali masuk (terserap) dalam
kulit, bila digunakan untuk insektisida dalam tanah tahan 1 sam
pai 7 tahun.
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3.

Chlordane.
Sarna seperti aldrin insektisida ini tersusun dari unsur C, I-1,
Cl yang terbentuk dalam senyawa c10 1-1 6 Cl 8
Cl
Cl
7

Cl

Cl

Cl
Berat molekul chlordane 409,80 dengan unsur C sebanyak 29,31%
Umumnya kental dan cairan berwarna.
I-1 1,48% dan Cl 69,22%.
Terlarut dalam air, dengan pelarut alkali kehilangan chlorine
Di dalam penggunaan untuk insektisida dalam tanah tanya.
han 2 sampai 4 tahun.

Digunakan dengan konsentrasi 1 % dalam

air atau minyak.

4.

Heptachlor.
Senyawa heptachlor dikenal juga dengan nama velsicol 104,
drinox atau juga heptamul. Tersusun dari unsur C, H, Cl dengan susunan

Cl

cr
Cl
Cl

c10

Cl

H5 CL 7 .
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Senyawa heptachlor berbentuk kristal atau terlarut dalam aceton 75, benzene 106, carbon tetra chlorride 112 dan beberapa
larutan lain.

Dalam bentuk benzene hepta calor digunakan de-

ngan konsentrasi 8 % dalam air atau minyak bila digunakan untuk insektisida dalam tanah tahan sampai 2 tahun.
5.

Pentachlorophenol.
Senyawa ini dikenal dengan nama penta, PCP, penchlorol
santophen.

Bangun senyawanya adalah

c6

atau

HC1 5 0 dibentuk

dari

ch1orinasi pehno1 dengan bantuan kata1is.

OH
Cl

Cl

Cl

Cl
C1
PCP

sangat berbau pada saat dipanaskan, _hampir ter1arut sem-

purna da1am air ( 8 Mg dalam 100 Ml ), terlarut bebas dalama1kohol, eter dan larut dalam benzene. Didapatkan dalam garam
sodium, sodium pentachloropate, sodium pentachlorophenoxide ,
santobrite dan dowicide G yang larut da1am air.
PCP selain digunakan sebagai insektisida juga dipakai
sebagai herbisida.

da1am

Telah umum dikenal dalam pengawetan kayu,

industri perkayuan dan perekatan.

III, PENGARUH PEMAKAIAN INSEKTISIDA PADA MANUSIA.
1 ..

Sebagian besar dari insektisida yang digunakan pada saat
mengandung unsur ch1or.

ini

Menurut standar Departemen Kesehatan

Republik Indonesia konsentrasi unsur chlor yang diperkenankan
dalam air minum adalah 0 sampai 600 Mg/1.

Untuk mencegah se-

rangan rayap dengan pemakaian insektisida dalam tanah dan air
minum digunakan air sumur dikhawatirkan unsur chlor yang ada
di da1am insektisida terlarut dan konsentrasinya di atas 600
Mg/1 akan menimbulkan petaka bagi manusia.
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2.

Beberapa dari insektisida dapat masuk kedalam tubuh manusia Ada
dengan kontak melalui kulit dan terserap kedalam tubuh.
1
juga yang terlarut dalam air minum. Aldrin yang terserap
sampai dengan 3 gr akan menyebabkan kerusakan pada hati ( liver ) . Bila adanya aldrin diikuti oleh senyawa CNS dapat menimbulkan depresi dan kematian. Dieldrin tidak sebahaya Aldrin.

3.

Ijin yang diberikan terhadap pemakaian insektisida chlordane
EPA kecuali bila insektisida tersebut digunakan dibawah tanah
( untuk mencegah serangan rayap tanah ) . Bila insektisida ini
terserap oleh manusia baik dengan jalan melalui kontak kulit
atau air minum dapat menimbulkan depresi berat dan semakin pa
rah akan menyebabkan tidak berfungsinya hati ( liver ) .

4.

Sarna dengan chlordane, pemakaian heptachor sebagai insektisida hanya dibatasi untuk pemakaian dalam tanah. Kemasukkan in
sektisida ini dibarengi dengan CNS dapat menimbulkan depresi
dan paralis.

5.

Pentachlorophen ol walaupun sudah umum digunakan dalam pengawetan kayu~ penggunaannya harus tetap hati-hati karena dapat
Bila
menimbulkan kerusakan paru-paru, hati dan dermatitis.
sudah kronis dapat menimbulkan kematian.
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IV.

KESIMPULAN DAN SARAN
1.

Insektisida walaupun ditujukan untuk dapat memberikan

keun-

tungan pada manusia, dapat merugikan bila pemakaiannya tidak
hati-hati.
2.

Pengenalan akan sifat-sifat insektisida merupakan hal yang sangat penting agar di dalam pemakaiannya tidak menimbulkan
petaka bagi manusia.

3.

Beberapa insektisida dapat menimbulkan kerusakan organ tubuh
Pencegahan terhadap rayap harus memperhati

bahkan kematian.

kan keadaan dan fungsi bangunan.
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