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Perbedaan Jumlah Kematian Larva Aedes aegypti Setelah Pemberian Abate 

Dibandingkan Dengan Pemberian Serbuk Serai (Andropogon nardus). 

xiii + 50 halaman + 11 tabel + 8 gambar + 10 lampiran 

 

Penggunaan larvasida sintesis sangat merugikan masyarakat, seperti pencemaran 

lingkungan dan menyebabkan resistensi. Alternatif untuk mengurangi dampak negatif 

tersebut adalah dengan menggunakan larvasida nabati yang berasal dari tanaman yaitu 

serai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui untuk mengetahui perbedaan 

jumlah kematian larva Aedes aegypti setelah pemberian abate dibandingkan pemberian 

serbuk serai. 

Jenis penelitian ini adalah eksperimen, menggunakan rancangan penelitian post 

test only with control group design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh larva 

Aedes aegypti instar III dan IV yang berada di B2P2VRP Salatiga. Sampel berjumlah 400 

ekor larva. Analisis data yang dilakukan secara univariat dan bivariat (menggunakan uji 

independent t-test dengan α= 0,05). 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada perbedaan yang signifikan jumlah 

kematian larva Aedes aegypti setelah pemberian abate dibandingkan dengan pemberian 

serbuk serai, dapat dilihat dari hasil uji independent t-test, dimana nilai p=0,002 (p<0,05). 

Saran yang diberikan kepada masyarakat yaitu diharapkan adanya pemberdayaan 

penggunaan larvasida nabati untuk mengurangi penggunaan larvasida sintesis yang 

dampaknya sangat merugikan masyarakat. Bagi peneliti lain diharapkan dapat Bagi peneliti 

lain diharapkan dapat mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai cara menghilangkan 

bau, warna, dan rasa pada air yang diberi serbuk serai dan pelarut untuk melarutkan serbuk 

serai.  

 
Kata kunci : Abate, Demam Berdarah Dengue (DBD), serbuk serai, larva Aedes aegypti. 
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ABSTRAK 

 

 

Arif Dwi Nugroho. 

Differences On The Number Of Aedes aegypti Larvae Mortality After Giving Abate 

Compared With Giving Lemongrass Powder (Andropogon nardus). 

xiii + 50 pages + 11 tables + 8 pictures + 10 appendices 

 
The usage of sintesis larvacide harmed the society, such as contamination of 

enviroment, and resistense. Some alternatives to reduce the negative impact were use 

vegatation larvacide from flora such as lemongrass. The purpose of this research was to 

investigate the differences on the number of Aedes aegypti larvae mortality after giving 

abate compared with giving lemongrass powder. 

The study was experiment research, used post test only with control group design 

plan research. The population were all of Aedes aegypti larvae instars III and IV in 

B2P2VRP Salatiga. Sample were 400 larvaes. The data analysis used univariate and 

bivariate (used independent t-test with α = 0,05). 

The conclusion is that there is a significant difference in the number of Aedes 

aegypti larvae mortality after giving abate compared with giving lemongrass powder, can 

be seen from the test results of independent t-test, where the p value  = 0,002 (p < 0,05). 

The suggestion of the research was people should improve the usage of vagetation 

larvacide to reduce  the usage of sintesis larvacide which harmed. The other reseacher was 

expected how to remove the smell, color, and taste of the water  and solvent for dissolving 

powdered lemongrass. 

 

Keyword: Abate, Dengue Hemorrhagic Fever (DHF), lemon grass powder, Aedes aegypti 

larvae. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Demam berdarah dengue merupakan penyakit yang disebabkan virus yang 

sangat berbahaya karena dapat menyebabkan penderita meninggal dalam waktu 

yang sangat pendek (Gandahusada, dkk., 1998). Pada Profil Kesehatan Indonesia 

tahun 2009, DBD menjadi peringkat ke dua untuk penyakit terbanyak pada pasien 

rawat inap di rumah sakit. (Depkes RI, 2009). Penyakit ini termasuk penyakit 

menular yang sering menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) atau wabah. 

Penularan DBD dapat terjadi di semua tempat/wilayah yang terdapat nyamuk 

penular penyakit tersebut (Depkes RI, 2005). 

Banyaknya permukiman baru secara tidak langsung juga telah 

menciptakan tempat-tempat perindukan nyamuk (man made breeding place) bagi 

nyamuk Aedes aegypti, serta masyarakat luas lainnya yang masih mempunyai 

budaya menyimpan air bersih secara tradisional seperti adanya bak mandi/ WC, 

tempayan, drum dan lain-lain yang hampir selalu dimiliki oleh setiap keluarga. 

Berbagai upaya untuk mengatasi masalah penyakit DBD di Indonesia telah 

dilakukan puluhan tahun yang lalu, salah satunya dengan pemberantasan vektor, 

akan tetapi belum diperoleh hasil yang optimal. Melihat kemungkinan adanya 

dampak negatif dari Aedes aegypti yaitu sebagai vektor DBD maka perlu dilakukan 

pengendalian. Bentuk  pengendalian ini dapat dilakukan secara mekanik, biologi, 

kimia, atau perubahan sifat genetik (Dewi Susanna,dkk., 1999:228). 
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Pengendalian yang paling sering dilakukan saat ini adalah pengendalian 

secara kimiawi, karena dianggap bekerja lebih efektif dan hasilnya cepat terlihat 

dibandingkan pengendalian secara biologis (Sri Wahyuni, 2005). Pengendalian 

yang dilakukan adalah dengan membunuh larva dari vektor untuk memutus rantai 

penularannya dengan menggunakan abate (temephos). Abate (temephos) 

merupakan salah satu golongan dari pestisida yang digunakan untuk membunuh 

serangga pada stadium larva. Abate (temephos) yang digunakan biasanya berbentuk 

butiran pasir (sand granules) yang kemudian ditaburkan di tempat penampungan 

air dengan dosis 1 ppm atau 1 gram untuk 10 liter air. Disamping itu abate 

(temephos) juga mempunyai beberapa kelebihan antara lain:  tidak berbahaya bagi 

manusia, burung, ikan dan binatang peliharaan lainnya, telah mendapatkan 

persetujuan dari WHO untuk digunakan pada air minum, dan abate (temephos) juga 

tidak menyebabkan perubahan rasa, warna dan bau pada air yang diberi perlakuan.  

Penggunaan abate (temephos) di Indonesia sudah sejak tahun 1976. Empat 

tahun kemudian yakni tahun 1980, abate (temephos) ditetapkan sebagai bagian dari 

program pemberantasan massal Aedes aegypti di Indonesia. Bisa dikatakan abate 

(temephos) sudah digunakan lebih dari 30 tahun (Felix, 2008). Selain itu salah satu 

hal penting yang harus dicermati adalah munculnya resistensi dari berbagai macam 

spesies nyamuk yang menjadi vektor penyakit. Bukan tidak mungkin, penggunaan 

abate (temephos) yang bisa dikatakan lebih dari 30 tahun di Indonesia menimbulkan 

resistensi (Felix, 2008). Laporan resistensi larva Aedes aegypti terhadap abate 

(temephos) sudah ditemukan di beberapa negara seperti Brazil, Bolivia, Argentina, 

Kuba, Karibia, dan Thailand (Felix, 2008). Selain itu juga telah dilaporkan 
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resistensi larva Aedes aegypti terhadap abate (temephos) di Surabaya (Raharjo, 

2006). 

Sehubungan dengan hal diatas maka perlu dilakukan suatu usaha untuk 

mendapatkan larvasida alternatif yaitu dengan menggunakan larvasida alami.  

Larvasida alami merupakan larvasida yang dibuat dari tanaman yang mempunyai 

kandungan beracun terhadap serangga pada stadium larva.  Penggunaan larvasida 

alami ini diharapkan tidak mempunyai efek samping terhadap lingkungan, manusia 

dan tidak menimbulkan resistensi bagi serangga. 

Salah satu jenis tanaman yang mempunyai potensi sebagai sumber larvasida 

nabati adalah serai (Andropogon nardus). Menurut Asep Candra Abdillah (2004) 

dalam Sri Wahyuni (2005) kandungan kimia serai lebih banyak terdapat pada 

batang dan daun, dan kandungan yang paling besar yaitu sitronela sebesar 35% dan 

geraniol sebesar 35 - 40%. Salah satu senyawa yang dapat membunuh larva 

nyamuk adalah sitronela. Sitronela mempunyai sifat racun (desiscant), menurut 

cara kerjanya racun ini seperti racun kontak yang dapat memberikan kematian 

karena kehilangan cairan secara terus-menerus sehingga tubuh kekurangan cairan. 

Peneliti sebelumnya telah membuktikan bahwa Serai (Andropogon nardus) 

mempunyai daya larvasida terhadap Aedes aegypti. Penelitian ini dilakukan di 

laboratorium. Bentuk ekstrak tersebut berupa filtrat serai. Hasil penelitian ini yaitu 

pada stadium larva konsentrasi filtrat serai yang dapat membunuh 50% dari sampel 

yang digunakan pada konsentrasi 100000 ppm selama 48 jam (Endah, 2009).  

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin mengetahui perbedaan jumlah 

kematian larva Aedes aegypti setelah pemberian abate (temephos) dibandingkan 
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dengan pemberian serbuk serai (Andropogon nardus). Dosis yang digunakan 

berdasarkan LC90 dari serai (Andropogon nardus) selama perlakuan 24 jam dosis 

tersebut diperoleh dari uji pendahuluan. Diharapkan penelitian ini dapat memberi 

informasi kepada pengelola program pemberantasan dan pencegahan penyakit 

demam berdarah dengue serta  kepada masyarakat dalam melaksanakan 

pengendalian vektor demam berdarah dengue.  

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1.2.1 Rumusan Masalah Umum 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun permasalahan umum 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan jumlah kematian larva 

Aedes aegypti setelah pemberian abate (temephos) dibandingkan dengan pemberian 

serbuk serai (Andropogon nardus). 

1.2.2 Rumusan Masalah Khusus 

1. Berapa rata-rata jumlah kematian larva Aedes aegypti setelah pemberian abate 

(temephos) sesuai dosis yang diberikan selama 24 jam. 

2. Berapa rata-rata jumlah kematian larva Aedes aegypti setelah pemberian serbuk 

serai (Andropogon nardus) sesuai dosis yang diberikan selama 24 jam. 

3. Berapa LC90 dari serbuk serai (Andropogon nardus) selama perlakuan 24 jam. 

4. Bagaimana perbedaan jumlah kematian larva Aedes aegypti setelah pemberian 

abate (temephos) dibandingkan dengan pemberian serbuk serai (Andropogon 

nardus). 

 

 



5 
 

 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah:   

1.3.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan jumlah kematian larva 

Aedes aegypti setelah pemberian abate (temephos) dibandingkan dengan pemberian 

serbuk serai (Andropogon nardus). 

1.3.2 Tujuan Khusus. 

1. Mengetahui rata-rata jumlah kematian larva Aedes aegypti setelah pemberian 

abate (temephos) sesuai dosis yang diberikan selama 24 jam. 

2. Mengetahui rata-rata jumlah kematian larva Aedes aegypti setelah pemberian 

serbuk serai (Andropogon nardus) sesuai dosis yang diberikan selama 24 jam. 

3. Mengetahui LC90 dari serbuk serai (Andropogon nardus) selama perlakuan 24 

jam. 

4. Mendeskripsikan perbedaan jumlah kematian larva Aedes aegypti setelah 

pemberian abate (temephos) dibandingkan dengan pemberian serbuk serai 

(Andropogon nardus). 

1.4 Manfaat 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat: 

1.4.1 Bagi B2P2VRP 

Penelitian ini dapat memberikan bahan informasi mengenai  perbedaan 

jumlah kematian larva Aedes aegypti setelah pemberian abate (temephos) 

dibandingkan dengan pemberian serbuk serai (Andropogon nardus), sehingga dapat 

digunakan sebagai referensi dan literatur penggunaan larvasida alamiah. 
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1.4.2 Bagi Masyarakat 

Penelitian ini dapat memberikan bahan informasi mengenai pengembangan 

dan pemanfaatan suatu tanaman, di antaranya tanaman serai (Andropogon nardus)  

sebagai larvasida dimana belum banyak diketahui oleh masyarakat luas. Manfaat 

bagi masyarakat ini dapat terwujud melalui sosialisasi dan kerjasama dari instansi 

terkait 

1.4.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat memberikan bahan informasi tentang jenis larvasida 

alamiah yang dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian larvasida lain 

serta dapat dikembangkan dalam ilmu kesehatan masyarakat khususnya dalam 

pengendalian vektor penular penyakit.  

1.5 Keaslian Penelitian 

Sejauh ini penulis belum menemukan judul penelitian yang sama, namun 

penulis menemukan penelitian yang mirip dengan penelitian ini yaitu: 

Tabel 1.1: Keaslian Penelitian 

No 
Judul 

Penelitian 

Nama 

Peneliti 

Tahun dan 

Tempat 

Penelitian 

Rancangan 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Daya  

Bunuh 

Ekstrak  

Serai 

(Andropogon 

nardus) 

terhadap 

Nyamuk 

Aedes 

aegypti 

Sri Wahyuni 2005 

B2P2VRP 

Salatiga 

Eksperimen 

murni 

Variabel 

bebas: 

Konsentrasi 

ekstrak 

serai 

Variabel 

terikat: 

nyamuk 

Aedes 

aegypti yang 

mati 

Semakin 

tinggi 

konsentrasi 

ekstrak serai 

yang 

digunakan 

maka 

semakin 

tinggi pula 

kematian 

nyamuk 

Aedes 

aegypti  
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Lanjutan (Tabel 1.1) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

      

dan terdapat 

perbedan 

rata-rata 

kematian 

pada 

berbagai  

konsentrasi 

2. Serai 

(Andropogon 

nardus) 

sebagai 

Insektisida 

Pembasmi 

Aedes aegypti 

semua Stadium 

Yanuar 

Setya 

ningrum, 

Sholihah, 

Ifan 

Prasetya 

Yuda dan 

Husamah 

 

2006 

 

Laboratorium 

Kimia 

Universitas 

Muhamadiyah 

Malang 

(UMM) 

Eksperimen 

murni 

Variabel 

bebas : 

Serai 

Variabel 

terikat : 

Kematian 

Aedes 

aegypti 

semua 

stadium 

Filtrat Serai 

efektif 

membasmi 

Aedes 

aegypti 

pada 

stadium 

larva, pupa, 

nyamuk 

3. Uji efektivitas 

ekstrak serai 

terhadap larva 

nyamuk 

Anopheles 

aconitus donitz 

Amalia 

Yusnita 

2008 

B2P2VRP 

Salatiga 

Rancangan 

acak 

lengkap 

Variabel 

bebas : 

Konsentrasi 

ekstrak serai 

Variabel 

terikat : 

Jumlah 

nyamuk 

Anopheles 

Efektivitas 

Ekstrak 

serai LC90 

selama 48 

jam yaitu 

pada 

konsentrasi 

12,97% 

4. Pemanfaatan 

Cymbopogon  

nardus sebagai 

larvasida                          

Aedes aegypti 

Endah 

Rita SD 

dan Dewi 

Retna 

Ningtyas 

2009 

 

Laboratorium 

Kimia organik, 

Fakultas  

MIPA UNDIP 

Eksperimen 

murni 

Variabel 

bebas : 

Konsentrasi 

ekstrak serai 

Variabel 

terikat : 

Jumlah 

nyamuk 

Aedes 

aegypti  

yang mati 

Efektivitas 

Ekstrak 

serai LC50 

selama 48 

jam yaitu 

pada 

konsentrasi 

100000 ppm 

dan LC85 

pada 

konsentrasi 

115000 ppm 
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Beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya: 

1. Penelitian ini tentang perbedaan jumlah kematian larva Aedes aegypti setelah 

pemberian abate (temephos) dibandingkan dengan pemberian ekstrak serai 

(Andropogon nardus) belum pernah dilakukan. 

2. Pada penelitian ini terdapat dua variabel bebas yaitu abate (temephos) dan 

serbuk serai (Andropogon nardus), sedangkan pada penelitian sebelumnya 

hanya ekstrak serai sebagai variabel bebasnya. 

3. Pada penelitian ini menggunakan serbuk serbuk serai sedangkan pada 

penelitian sebelumnya menggunakan filtrat serai. Penggunaan 100% serbuk 

serai dimaksud untuk memastikan bahwa kematian larva benar-benar karena 

pengaruh zat yang terkandung dalam serai.   

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1.6.1 Ruang Lingkup Tempat 

Penelitian ini akan dilakukan di laboratorium B2P2VRP 

1.6.2 Ruang Lingkup Waktu 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Januari 2013 

1.6.3 Ruang Lingkup Keilmuan 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah parasitologi, materi yang dikaji 

dalam bidang ini yaitu meliputi perbedaan jumlah kematian larva Aedes aegypti 

setelah pemberian abate (temephos) dibandingkan dengan pemberian serbuk serai 

(Andropogon nardus). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

2.1 LANDASAN TEORI 

 

2.1.1 Hewan Percobaan  (Aedes aegypti) 

 Demam berdarah dengue merupakan penyakit yang disebabkan virus yang 

sangat berbahaya karena dapat menyebabkan penderita meninggal dalam waktu 

yang sangat pendek (Gandahusada, dkk., 1998).Sampai saat ini penyebaran DBD 

masih terpusat di daerah tropis yaitu Australia Utara Bagian Timur, Asia Tenggara, 

India, Afrika, Amerika Latin, dan sebagian Amerika Serikat. Namun, dengan 

adanya pemanasan global diperkirakan penyebarannya akan meluas sampai ke 

daerah-daerah yang beriklim dingin (Dentje T, 2009:64). Penyakit demam berdarah 

dengue (DBD) merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia 

yang jumlah penderitanya cenderung meningkat dan penyebarannya semakin luas. 

Vektor utama penyakit DBD adalah nyamuk Aedes aegypti (di daerah perkotaan) 

dan Aedes albopictus (di daerah pedesaan) (Widoyono, 2002). 

2.1.1.1  Sistematika  

Urutan sistematika dari nyamuk Aedes aegypti adalah sebagai berikut:  

Kingdom : Animalia  

Phylum : Arthropoda  

Subphylum : Uniramia  

Kelas  : Insekta  

Ordo  : Diptera  

Subordo : Nematosera  
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Familia : Culicidae  

Sub famili : Culicinae  

Tribus  : Culicini  

Genus  : Aedes  

Spesies : Aedes aegypti (Gandahusada, dkk., 1992) 

2.1.1.2 Morfologi dan Perilaku Aedes aegypti  

Aedes aegypti biasanya berukuran lebih kecil jika dibandingkan dengan 

ukuran nyamuk rumah (Culex quinquefasciatus), mempunyai warna dasar yang 

hitam dan bintik-bintik putih pada bagian badannya, terutama pada kakinya dan 

dikenal dari bentuk morfologinya yang khas sebagai nyamuk, dan mempunyai 

gambaran lira yang putih pada punggungnya (Gandahusada, dkk., 1998).   

Nyamuk dewasa mempunyai jarak terbang sekitar 100 meter. Setelah 

melakukan proses perkawinan, nyamuk dewasa betina memerlukan darah untuk 

bertelur. Biasanya nyamuk betina menghisap darah manusia setiap 2 – 3 hari sekali 

dan untuk mendapatkan darah yang cukup, nyamuk betina sering   menggigigit 

lebih dari satu orang. Nyamuk dewasa betina ini mempunyai kebiasaan menghisap 

darah pada siang hari pukul 09.00-12.00 dan pada sore hari pukul 15.00-17.00 

(Buletin Depkes R.I, 2004). Umur nyamuk betina dewasa bisa mencapai 1 bulan, 

sedangkan di laboratorium dapat mencapai umur 2 bulan dan bertelur sebanyak 

200-400 butir (Gandahusada, dkk., 1998).  
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2.1.1.3 Siklus hidup Aedes aegypti 

Masa pertumbuhan dan perkembangan nyamuk Aedes aegypti dapat dibagi 

menjadi empat tahap yaitu telur, larva, pupa dan dewasa. Nyamuk Aedes 

meletakkan telurnya menempel pada dinding penampungan air, sedikit di atas 

permukaan air.  Setiap kali bertelur, nyamuk betina dapat mengeluarkan sekitar 100 

butir telur dengan ukuran sekitar 0,7 mm perbutir. Telur Aedes mempunyai dinding 

bergaris-garis dan membentuk bangunan menyerupai gambaran kain kasa 

(Gandahusada, dkk., 1998). Telur yang diletakkan di tempat kering (tanpa air) dapat 

bertahan sampai 6 bulan. Telur akan menetas menjadi jentik setelah sekitar 2 hari 

terendam air (Buletin Depkes R.I, 2004). 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1: Siklus Hidup Aedes aegypti 

 

Stadium larva biasanya berlangsung 6-8 hari. Larva nyamuk Aedes aegypti 

mempunyai ciri-ciri antara lain adanya corong udara pada segmen terakhir, pada 
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segmen abdomen tidak ditemukan adanya rambut-rambut berbentuk kipas 

(palmatus hairs), pada corong udara terdapat pectan, sepasang rambut serta jumbai 

akan dijumpai pada corong (siphon), setiap sisi abdomen segmen kedelapan ada 

comb scale sebanyak 8-21 atau berjejer 1 sampai 3, bentuk individu dari comb scale 

seperti duri,  sisi thorax terdapat duri yang panjang dengan bentuk kurva dan adanya 

sepasang rambut di kepala. Larva Aedes aegypti mempunyai pelana yang terbuka 

dan gigi yang berduri lateral (Gandahusada, dkk., 1998).Larva Aedes aegypti biasa 

bergerak-gerak lincah dan aktif, dengan gerakan-gerakan naik ke permukaan air dan 

turun kedasarwadah secara berulang. Larva mengambil makanan di dasar wadah, 

oleh karena itu larva Aedes  aegypti disebut pemakan makanan di dasar. 

 

Gambar 2.2: Larva Aedes aegypti 

 

Terdapat 4 tingkatan (instar) larva Aedes aegypti, masing-masing tingkatan 

mempunyai ciri-ciri dan ketahanan yang berbeda.  

       Tingkatan larva tersebut adalah: 
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1. Larva instar I berukuran paling kecil, yaitu 1-2 mm atau 1-2 hari setelah telur 

menetas, duri-duri (spinae) pada dada belum jelas dan corong pernafasan pada 

siphon belum jelas. 

2. Larva instar II berukuran 2,5 – 3,5 mm atau 2-3 hari setelah telur menetas, duri-

duri belum jelas, corong kepala mulai menghitam.  

3. Larva instar III berukuran 4-5 mm atau 3-4 hari setelah telur menetas, duri-duri 

dada mulai jelas dan  corong pernafasan berwarna coklat kehitaman.  

4. Larva instar IV berukuran paling besar yaitu 5-6 mm atau 4-6 hari setelah telur 

menetas, dengan warna kepala gelap. 

Kehidupan larva Aedes aegypti pada air peridukan bisa bertahan hidup 

sampai dengan menetas menjadi nyamuk dewasa pada kisaran pH 4,4 sampai 

dengan pH 9,3 (Sukamsih, 2005). Cahaya berpengaruh tidak langsung terhadap 

perkembangan larva. Cahaya juga akan mempengaruhi suhu dan suhu ini akan 

mempengaruhi perkembangan larva (Tri Suyamti, 1993). Sedangkan temperatur 

optimal untuk perkembangan larva ini adalah 250C–350C (Dantje T, 2009: 52, Ni 

Luh Putu M, 2004: 4).  

2.1.1.4 Tempat Perkembangbiakan Nyamuk 

Tempat perkembangbiakan utama ialah tempat-tempat penampungan air 

berupa genangan air yang bertampung di suatu tempat atau bejana di dalam atau di 

sekitar rumah atau tempat-tempat umum, biasanya tidak melebihi jarak 500 meter 

dari rumah. Nyamuk ini biasanya tidak dapat berkembang baik di genangan air yang 

langsung berhubungan dengan tanah (Depkes RI, 2010). 

Jenis perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti dikelompokkan sebagai 

berikut: 
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a. Tempat penampungan air (TPA) untuk keperluan sehari-hari, seperti: drum, 

tangki reservoir, tempayan, bak mandi/ WC, dan ember. 

b. Tempat penampungan air bukan untuk keperluan sehari-hari, seperti: tempat 

minum burung, vas bunga, perangkap semut, dan barang-barang bekas (ban, 

kaleng, botol, plastik, dan lain-lain). 

Tempat penampungan air alamiah seperti: lubang pohon, lubang batu, 

pelepah daun, tempurung kelapa, pelepah pisang, dan potongan bambu. 

2.1.1.5 Pengendalian terhadap nyamuk Aedes aegypti  

Hingga saat ini pemberantasan nyamuk Aedes aegypti merupakan cara yang 

paling utama untuk memberantas penyakit DBD, hal ini dilakukan karena vaksin 

untuk mencegah dan obat untuk membasmi virus DBD belum tersedia. 

Pemberantasan ini dilakukan dengan memberantas nyamuk dewasa ataupun 

jentiknya (R.I. Depkes, 2005). 

Pemberantasan terhadap nyamuk dewasa dilakukan dengan cara 

penyemprotan atau fogging dengan menggunakan insektisida. Insektisida yang bisa 

digunakan antara lain golongan Organophospate, Carbamat, dan Pyretroid sintetic. 

Dalam waktu singkat penyemprotan dapat membatasi penularan. Akan tetapi 

pemberantasan ini harus diikuti dengan tindakan pemberantasan jentik. 

Pemberantasan terhadap jentik Aedes aegypti yang dikenal dengan istilah 

Pemberantasan Sarang Nyamuk DBD (PSN DBD) dilakukan dengan cara: 

2.1.1.5.1 Fisik 

Pemberantasan jentik Aedes aegypti  yang dilakukn secara fisik yang 

biasanya dikenal dengan istilah 3M Plus, yaitu Menguras dan menyikat bak mandi, 

bak WC, dan lain-lain. Menutup tempat penampungan air rumah tangga (tempayan, 
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drum dan lain-lain). Mengubur, menyingkirkan atau memusnahkan barang-barang 

bekas (seperti kaleng, ban bekas dan lain lain), Plus yaitu program abatisasi. 

2.1.1.5.2 Kimia 

Cara memberantas jentik Aedes aegypti dengan menggunakan insektisida 

pembasmi jentik (larvasida) atau dikenal dengan larvasidasi. Pengendalian secara 

kimia ini ada dua macam yaitu dengan menggunakan senyawa kimia nabati 

misalnya : menggunakan ekstrak serai, ekstrak daun pandan wangi. Kemudian 

dengan menggunakan senyawa kimia sintetik, dan yang biasa digunakan antara lain 

adalah abate. Formulasinya adalah butiran pasir (sand granules), dan dosis yang 

digunakan 1 ppm atau 10 gram (± 1 sendok makan rata untuk tiap 100 liter air. 

Larvasida ini mempunyai efek residu 3 bulan. 

2.1.1.5.2 Biologi 

Yaitu cara lain untuk pengendalian non kimiawi dengan memanfaatkan 

musuh-musuh alami nyamuk. Pelaksanaan pengendalian ini memerlukan 

pengetahuan dasar yang memadai baik mengenai bioekologi, dinamika populasi 

nyamuk yang akan dikendalikan dan juga bioekologi musuh alami yang akan 

digunakan. Dalam pelaksanaanya metode ini lebih rumit dan hasilnya pun lebih 

lambat terlihat dibandingkan dengan penggunaan insektisida. Misalnya dengan 

memelihara ikan pemakan jentik, dengan menggunakan  Bacillus thuringiensis. 

2.1.2 Abate (Temephos) 

2.1.2.1 Abate (Temephos) 

Abate (temephos) merupakan salah satu bentuk pestisida yang digunakan 

untuk membunuh larva. Abate (temephos) yang biasa digunakan berbentuk butiran 

pasir (sand granules) dan ditaburkan ditempat yang biasa digunakan untuk 
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menampung air. Dosis yang biasa digunakan adalah 1 gram untuk 10 liter air. Bahan 

kimia ini mempunyai kemampuan untuk membunuh larva selama 3 bulan dan tidak 

berbahaya. Abate (temephos) mempunyai beberapa kelebihan antara lain:  tidak 

berbahaya bagi manusia, burung, ikan dan binatang peliharaan lainnya, telah 

mendapatkan persetujuan dari WHO untuk digunakan pada air minum, dan abate 

juga tidak menyebabkan perubahan rasa, warna dan bau pada air yang diberi 

perlakuan. Namun dalam keadaan wabah yang memerlukan pemberantasan secara 

cepat, maka larvasida ini tidak bisa diharapkan sebagai pembunuh yang hebat 

(efektif) untuk bisa meurunkan kepadatan populasi secara cepat. 

2.1.2.2 Sifat-Sifat Kimia dan Fisik 

2.1.2.2.1 Sifat Kimia  

Abate (temephos) merupakan senyawa phosphat organik yang 

mengandung gugus phosphorothionate dan mempunyai rumusan sebagai berikut: 

          S 

             [ (CH3O)2    P              O                                                     ]2               S 

 

Gambar 2.3: Rumus Kimia Abate (temephos) 

2.1.2.2.2 Sifat fisik  

Abate (temephos) murni berbentuk kristal putih dengan titik lebur 30-350C, 

dan mudah terdegradasi apabila terkena sinar matahari sebab bersifat mengabsorbsi 

sinar ultraviolet (Suwasono, 1991). 
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2.1.2.3 Cara Kerja Larvasida Abate 

Abate (temephos) merupakan salah satu pestisida golongan senyawa 

phosphat organik. Pestisida yang termasuk dalam golongan ini dapat masuk melalui 

kulit, terhirup lewat pernapasan dan termakan lewat mulut (Suwasono, 1991). 

Golongan pestisida ini mempunyai cara kerja menghambat enzim cholineterase, 

baik pada vertebrata maupun invertebrata, sehingga menimbulkan gangguan pada 

aktivitas syaraf karena tertimbunnya acetylcholine pada ujung syaraf. Fungsi dari 

enzim cholineterase adalah menghidrolisa acetycholine menjadi cholin dan asam 

cuka, sehingga bila enzim tersebut dihambat maka hidrolisa acetycholine tidak 

terjadi sehingga otot akan tetap berkontraksi dalam waktu lama maka akan terjadi 

kekejangan (Suwasono, 1991). 

 Pada ujung saraf dari sistem saraf serangga akan dihasilkan acetycholine 

apabila saraf tersebut mendapatkan stimulasi atau rangsangan. Acetycholine ini 

berfungsi sebagai mediator atau perantara, antara saraf dan otot daging sehingga 

memungkinkan impuls listrik yang merangsang otot daging untuk berkontraksi. 

Setelah periode kontraksi selesai, maka acetycholine akan dihancurkan oleh enzim 

acetycholineterase menjadi choline, laktat dan air. Bila acetycholine tidak segera 

dihancurkan maka otot akan tetap berkontraksi dalam waktu lama sehingga akan 

terjadi kekejangan atau konvulsi. Dengan menggunakan abate yang merupakan 

salah satu dari golongan pestisida organophosphat maka enzim cholineterase akan 

diikat atau dihancurkan sehingga terjadi kekejangan otot secara terus menerus, dan 

serangga akhirnya akan mati. Jadi seperti halnya senyawa organophosphat lainnya 

abate juga bersifat anti cholineterase (Suwasono, 1991). 
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 Bubuk abate (temephos) yang ditaburkan ke dalam kontainer air akan 

membuat lapisan pada dinding kontainer tersebut. Lapisan ini akan bertahan kurang 

lebih 3 bulan apabila saat menguras kontainer tersebut dinding bagian dalamnya 

tidak disikat, karena apabila disikat akan menyebabkan lapisan abate hilang. 

2.1.3 Tanaman Serai (Andropogon nardus L)  

Serai merupakan tumbuhan menahun yang termasuk jenis rumput-rumputan 

batangnya dapat tegak ataupun condong, kandungan kimia serai lebih banyak 

terdapat pada batang dan daun, dan kandungan yang paling besar yaitu sitronela 

sebesar 35% dan geraniol sebesar 35 - 40%. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4:Tanaman serai (Andropogon nardus) 

2.1.3.1 Sistematika   

Adapun sistematika dari tanaman serai sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae (tumbuhan) 

Subkingdom : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh) 

Divisi  : Spermatophyta  

Sub divisi : Angiospermae  

Kelas  : Monocotyledonae 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Ordo  : Poales  
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Suku  : Graminae  

Genus  : Andropogon  

Species : Andropogon nardus L  

Nama umum : Serai  

Kerabat dekat : Rumput jarum, akar Wangi, Palmarosa (Sri Wahyuni, 2005) 

2.1.3.2  Nama Daerah  

Tanaman serai di Indonesia banyak terdapat di Jawa, di tepi jalan atau di 

persawahan dan dikenal dengan nama sereh/ new citronella grass  (Sudarsono, 

dkk.,2002). Nama serai di daerah lain yaitu sereue mongthi sere (Jawa Tengah), 

(Aceh), sere (Gayo), sangge-sangge (Batak), serai batawi (Minangkabau), sarae  

(Lampung), sere (Melayu), sereh (Sunda), sere (Madura), kedong witu (Sumba),  

naosina (Roti), humuku (timor) sare (Makassar), sare (Bugis), serai (Ambon), 

(Arief hariana, 2009).  

2.1.3.3   Morfologi Serai (Andropogon nardus) 

Serai mempunyai bentuk berupa  rumput-rumputan tegak, menahun dan 

mempunyai perakaran yang sangat dalam dan kuat. Tingginya sekitar 50-100 cm. 

Batangnya dapat tegak ataupun condong, membentuk rumpun, pendek, masif, bulat 

dan sering kali di bawah buku-bukunya berlilin, penampang lintang batang 

berwarna merah. Daunnya merupakan daun tunggal, lengkap dan pelepah daunnya 

silindris, gundul, seringkali  bagian permukaan dalam berwarna merah, ujung 

berlidah (ligula), helaian, lebih dari separuh menggantung, remasan berbau 

aromatik. Susunan bunganya malai atau bulir majemuk, bertangkai atau duduk,  
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berdaun pelindung nyata, biasanya berwarna sama umumnya putih. Akar serabut 

dan berwarna putih kekuningan (Sukma Wardani, 2009).  

2.1.3.4 Kandungan Kimia dalam Daun dan Batang Serai  

Kandungan kimia tanaman serai lebih banyak terdapat pada batang dan 

daun. Batang dan daun serai yang dihaluskan, lalu dicampur dengan pelarut akan 

menghasilkan minyak atsiri yang mengandung senyawa sitral, sitronela, geraniol, 

mirsena, nerol, farsenol methil heptenon, dan dipentena (Arief Hariana, 2009). 

Menurut Asep Candra Abdillah (2004) dalam Sri wahyuni (2005) 

kandungan kimia serai lebih banyak terdapat pada batang dan daun, yaitu senyawa 

sitral, sitronela, geraniol, mirsena, nerol, farsenol methil heptenon, dan dipentena. 

Kandungan yang paling besar adalah sitronela yaitu sebesar 35% dan geraniol 

sebesar 35 - 40%. Serai mengandung senyawa berbentuk padat dan berbau khas. 

Salah satu senyawa yang dapat membunuh nyamuk adalah sitronela. Sitronela 

mempunyai sifat racun (desiscant), menurut cara kerjanya racun ini seperti racun 

kontak yang dapat memberikan kematian karena kehilangan cairan secara terus-

menerus sehingga tubuh kekurangan cairan.   

2.1.3.5  Daerah Distribusi, Habitat, dan Budidaya  

  Tanaman serai Jawa tumbuh pada berbagai tanah yang memiliki kesuburan 

cukup. Tanah yang memiliki iklim lembab dengan curah hujan teratur 

menghasilkan minyak dengan kualitas tinggi. Daerah yang beriklim panas dengan 

cukup sinar matahari dan curah hujan tiap tahun merupakan syarat utama untuk 

menghasilkan daun dan minyak sereh yang baik. Kekeringan yang berkepanjangan 

atau curah hujan yang berlebihan akan merusak tanaman serai.  
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Tanaman serai  merupakan tanaman tanah tandus dan  tidak membutuhkan 

pemupukan yang intensif. Panen pertama dilakukan 6 hingga 8 bulan setelah 

penanaman. Panen berikutnya dapat dilakukan dalam jarak 3 hingga 4 bulan. Panen 

dilakukan pada pagi hari dan tidak pada saat hujan. Pemotongan terlalu pendek akan 

menyebabkan minyak yang dihasilkan sedikit yang berarti juga akan 

mempengaruhi hasil minyak atsiri secara keseluruhan (Sastrohamidjojo, 2004).  

2.1.3.6  Manfaat Serai  

Batang dan daun yang sering digunakan untuk bumbu masak, minyak 

wangi, bahan pencampur jamu, dan juga dapat dibuat minyak atsiri. Ramuan serai 

dapat dimanfaatkan sebagai ”pengusir (mengendalikan) serangga”, contohnya 

nyamuk sebagai vektor (pembawa) penyakit. 

Menurut Rozendaal (1999:56), sitronela yang ada pada tanaman umumnya 

digunakan sebagai repellent. Industri menggunakan sitronela sebagai bahan aktif 

dalam beberapa repellent komersial. Bila dioleskan pada kulit, efektivitas sitronela 

dalam menolak nyamuk sama dengan zat kimia repellent, tetapi hanya untuk 

beberapa jam. 

2.1.4 Penentuan Dosis  

Mortalitas larva bisa disebabkan adanya kandungan kimia yang terkandung 

dalam tanaman salah satunya adalah sitronela yang terdapat dalam serai. Sitronela 

ini bersifat racun cara kerja dari racun ini seperti racun kontak yang dapat 

memberikan kematian karena kehilangan cairan secara terus-menerus sehingga 

tubuh kekurangan cairan.  
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Penentuan dosis dalam penelitian ini berdasarkan dari penelitian 

pendahuluan. Penggunaan konsentrasi pada penelitian pendahuluan yaitu 

menggunakan konsentrasi 100mg/100mL, 200mg/100mL, 300mg/100mL, 

350mg/100mL, 400mg/100mL dan 500mg/100mL dengan dilakukan pengulangan 

sebanyak 4x. mengacu pada konsentrasi dari penelitian (Endah, 2009) tentang 

pemanfaatan Cymbopogon nardus sebagai larvasida Aedes aegypti, dimana LC50 

nya adalah 100000 ppm. Hasil analisis probit dari penelitian pendahuluan (pada 

lampiran 7), didapatkan LC90 pada konsentrasi 730mg/100mL kemudian 

dibandingkan antara abate (temephos) dengan dosis  (10mg/100mL air), konsentrasi 

abate (temephos) berdasarkan pada dosis efektif abate yaitu 1 ppm atau 10 gram 

(±1 sendok makan) untuk tiap 100 liter air.  Dari kedua dosis tersebut kemudian 

dibandingkan untuk mengetahui perbedaan jumlah kematian dari larva Aedes. 
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2.2 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 2.5: Kerangka Teori  

Sumber: Kardinan (2003). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 KERANGKA KONSEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1: Kerangka Konsep 

3.1 VARIABEL PENELITIAN  

Penelitian ini terdapat beberapa variabel terikat, variabel bebas dan variabel 

penggangu. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu, abate (temephos) dan serbuk 

serai (Andropogon nardus). Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

banyaknya larva nyamuk Aedes aegypti yang mati karena konsentrasi yang 

diberikan.  

Variabel pengganggu dalam penelitian ini adalah suhu, pH air dan umur 

larva nyamuk Aedes aegypti. 

3.1.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas (independent variable) dalam penelitian ini adalah abate 

(temephos) dan  serbuk serai (Andropogon nardus).  

Variabel Bebas 

Pemberian serbuk serai 

Pemberian abate 

 

Variabel Terikat 

 

Kematian larva nyamuk 

Aedes aegypti instar III/IV 

 
Variabel Perancu 

 

1. Suhu Ruangan uji 

2. pH air  

3. Umur larva 
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3.1.2 Variabel Terikat 

Variabel Terikat (dependent variable) dalam penelitian ini adalah jumlah 

larva  Aedes aegypti yang mati karena pemberian abate (temephos) dan serbuk serai 

(Andropogon nardus).  

3.1.3 Variabel Pengganggu 

Variabel Pengganggu (intervening variable) meliputi : suhu, pH air dan 

umur larva Aedes aegypti. Variabel pengganggu tersebut dikendalikan dengan : : 

3.1.3.1 Suhu 

Suhu merupakan faktor yang cukup besar terhadap proses perkembangan 

larva nyamuk. Suhu media sebagai variabel yang perancu dapat mempengaruhi 

hasil penelitian, maka dari itu suhu media juga harus diukur dan dikendalikan 

dengan cara menempatkan media uji pada ruangan yang tertutup sehingga suhunya 

akan stabil. Pengukuran suhu pada media tempat pengujian dari awal sampai akhir 

selama pengamatan 

3.1.3.2 pH air  

pH air merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam perkembangan 

larva nyamuk, pengendaliannya dengan menggunakan air yang mempunyai pH 

yang sama. Dan mengukur pH awal dan pH akhir air. 

3.1.3.3 Umur larva 

Stadium larva sangat mempengaruhi reaksi terhadap zat toksik, maka dalam 

penelitian ini digunakan larva instar III dan IV, pada umur tersebut larva Aedes 

aegypti sudah memiliki morfologi yang sempurna. 
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3.2 HIPOTESIS PENELITIAN 

Hipotesis pada penelitian ini adalah: 

1. Ada perbedaan jumlah kematian larva Aedes aegypti setelah pemberian abate 

(temephos) dibandingkan dengan pemberian serbuk serai (Andropogon nardus). 

2. Tidak ada perbedaan jumlah kematian larva Aedes aegypti setelah pemberian 

abate (temephos) dibandingkan dengan pemberian serbuk serai (Andropogon 

nardus). 

3.3 DEFINISI OPERASIONAL 

Tabel 3.1: Definisi Operasional, cara pengukuran dan skala 

No Variabel Definisi Operasional Kategori Skala Instrument 

1. Larvasida Golongan dari 

pestisida yang 

digunakkan untuk 

membunuh serangga 

pada stadium larva 

 

1. Abate 

(Temephos)10 

mg/100mL 

2. serbuk serai 

(Andropogon 

nardus) 

dengan dosis 

730 

mg/100mL 

Nominal Timbangan 

untuk 

menimbang 

abate dan 

serbuk serai 

2. Jumlah 

larva 

Aedes 

yang mati 

Jumlah larva Aedes 

aegypti yang mati 

karena diberi 

perlakuan yang 

dhitung setelah 24 jam 

- Rasio Lembar 

observasi 

 

3.4 JENIS DAN RANCANGAN PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat 

antara variabel bebas dengan variabel terikat. Adapun jenis penelitian yang 

digunakan adalah experimen murni (true eksperiment). Menurut Bhisma Murti, 
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penelitian eksperimen adalah penelitian yang menggunakan prosedur secra acak 

(randomisasi) dalam pemilihan subjek penelitian. Sedangkan untuk pelaksanaan 

penelitian menggunakan rancangan post test only control group yaitu suatu 

rancangan percobaan yang terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen. Perlakuan hanya diberikan pada kelompok eksperimen. 

Menurut Hanifah Kemas Ali (1993:6) dalam Sri Wahyuni (2005) untuk 

menghindari kesalahan sekecil mungkin, maka banyaknya ulangan dan perlakuan 

dalam eksperimen dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

(t-1) (r-1) ≥ 15 

(3-1) (r-1) ≥ 15 

2(r-1) ≥ 15 

2r – 2 ≥ 15 

2r ≥ 15 + 2 

2r ≥ 17 

r ≥ 17 ÷ 2 

r ≥ 8,5 

Keterangan : r = jumlah ulangan, t = jumlah perlakuan (3) 

Berdasarkan penghitungan tersebut maka jumlah pengulangan yang 

dilakukan sebanyak 8 kali.   

3.5 POPULASI DAN SAMPEL 

3.5.1 Populasi Penelitian  

Populasi dalam penelitian ini adalah sejumlah larva Aedes aegypti  yang 

dibiakkan di Insektarium II (Laboratorium Aedes) B2P2VRP Salatiga.  
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3.5.2 Sampel Penelitian  

  Sampel dalam penelitian ini adalah sejumlah larva Aedes aegypti stadium 

III/IV yang diambil secara random dari populasi larva Aedes aegypti di Insektarium 

II (Laboratorium aedes) B2P2VRP Salatiga. 

3.5.2.1 Besar Sampel Penelitian 

  Besar sampel dalam penelitian ini adalah 25 ekor larva Aedes aegypti instar 

III/IV pada setiap kontainer. Kemudian dilakukan pengulangan sebanyak 8 kali. 

3.5.2.2 Teknik Pengambilan Sampel  

Sampel yang digunakan homogen, maka dari itu sampel larva Aedes aegypti 

diperoleh dari hasil biakkan di Insektarium II (Laboratorium Aedes) B2P2VRP 

Salatiga. Sampel diambil dengan menggunakan pipet dari tempat penetasannya.  

3.6 Bahan dan Alat 

3.6.1 Bahan 

3.6.1.1 Larva Aedes aegypti 

Hewan uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah larva nyamuk Aedes 

aegypti instar III/IV yang diperoleh dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan 

Vektor dan Reservoir Penyakit (B2P2VRP) di daerah Salatiga, Jawa Tengah. 

3.6.1.2 Abate (temephos) dan serbuk serai (Andropogon nardus) 

Bahan yang digunakan adalah abate (temephos) dan serai (Andropogon 

nardus). Serai yang digunakan adalah serai yang diambil dari Balai Besar Penelitian 

dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional (B2P2TO2T) 

Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dengan kondisi yang masih 

segar dan dipilih secara acak yang dibuat serbuk. 
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3.6.1.3 Aquades 

Digunakan sebagai media pertumbuhan larva uji sekaligus sebagai media 

pengujian abate (temephos) dan serbuk serai (Andropogon nardus) sebanyak 100 

mililiter dalam setiap beaker glass. 

3.6.2 Alat 

3.6.2.1 Timbangan  

Timbangan digunakan untuk mengukur berat serbuk serai agar sesuai 

dengan takaran yang diinginkan. 

Cara kerja: 

1. Meletakkan serbuk di atas piringan timbangan 

2. Melihat angka digital yang ditunjukkan oleh timbangan, jika belum mencapai 

takaran yang diinginkan, maka menambah lagi sejumlah serbuk ke atas 

piringan, dan begitu pula sebaliknya 

3. Mencatat hasil pengukuran. 

3.6.2.2 Shooter Count 

Shooter count digunakan sebagai penanda penghitungan pengambilan larva 

Aedes aegypti yang mati. 

Cara kerja: 

1. Mengambil larva Aedes aegypti  yang mati dari media uji 

2. Menekan shooter count sebagai penandaan penghitungan 

3. Mencatat hasil pengamatan. 
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3.6.2.3 Beaker Glass 

Pada penelitian ini menggunakan beaker glass yang berukuran 1 liter 

sebanyak 24 buah. Beaker glass tersebut digunakan sebagai media uji. 

Cara kerja: 

1. Memasukkan aquades sebanyak 100 mililiter ke dalam beaker glass 

2. Memberikan label pada beaker glass tersebut sesuai konsentrasi yang akan 

diteliti 

3.6.2.4 pH Kit 

pH kit yaitu suatu alat yang digunakan untuk mengetahui pH suatu larutan. 

Dalam penelitian ini pH kit digunakan untuk mengetahui pH awal dan akhir dari 

larutan ekstrak serai. 

Cara kerja: 

1. Memasukkan pH kit ke dalam larutan  

2. Menunggu setengah menit dan mencocokkan warna pH stik dengan tabel pH 

3. Mencatat hasil pengamatan. 

3.6.2.5 Termometer 

Termometer digunakan untuk mengetahui suhu awal dan akhir dari larutan 

yang digunakan sebagai media untuk penelitian. 

Cara kerja: 

1. Memasukkan termometer ke dalam larutan aquades yang digunakan sebagai 

media uji  

2. Menunggu beberapa saat sampai indikator menunjukkan suhu larutan  

3. Mencatat hasil pengamatan. 
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3.6.2.6 Pipet  

Pipet digunakan untuk mengambil larva Aedes aegypti  yang sudah mati dari 

tempat percobaan. Selain itu pipet digunakan untuk menambah atau mengurangi 

volume air yang digunakan untuk media uji. 

Cara kerja: 

1. Sebelum memasukkan pipet ke dalam air, memastikan tidak ada air yang 

tertinggal di dalam pipet, dengan cara menekan kepala pipet sehingga air akan 

terdorong keluar. 

2. Tetap menekan kepala pipet sambil memasukkan pipet di dekat larva nyamuk 

yang sudah mati. 

3. Melonggarkan tekanan pada kepala pipet, sehingga larva nyamuk yang mati 

akan terhisap masuk ke dalam pipet. 

3.7 PROSEDUR PENELITIAN 

3.7.1 Pembuatan serbuk serai 

Pengadaan serbuk serai dimulai dengan menimbang 1 kg daun dan batang 

serai. Kemudian dicuci, diiris kecil-kecil, dijemur, digerus halus dan disaring 

dengan ayakan. Proses pengeringan dengan cara diangin-anginkan (tidak langsung 

di bawah sinar matahari). Setelah itu proses pengeringan dibantu menggunakan 

binder dengan suhu 500C, sehingga menghasilkan serai dengan kadar air yang 

terkandung tidak lebih dari 12%. Dari proses tersebut diperoleh serbuk kering serai 

seberat 1 kg yang siap untuk digunakan (B2P2TO2T). 
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3.7.2 Pelaksanaan penelitian 

3.7.2.1 Penelitian pendahuluan 

Langkah-langkah yang dilakukan pada penelitian pendahuluan adalah: 

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan 

2. Memasukkan aquades sebanyak 100 ml ke dalam masing-masing beaker glass 

3. Memasukkan serbuk serai sesuai dengan konsentrasi 100mg/100mL, 

200mg/100mL, 300mg/100mL, 350mg/100mL, 400mg/100mL dan 

500mg/100mL. 

4. Mengukur suhu dan pH masing-masing media uji, dan mencatat hasil 

pengukuran 

5. Memasukkan 25 ekor larva ke dalam masing-masing wadah uji 

6. Menghitung jumlah larva yang mati di menit ke 15, menit ke 30, menit ke 45, 

menit ke 60, dan 24 jam, serta mengambilnya dengan menggunakan pipet larva 

7. Mencatat hasil pengamatan 

8. Menggunakan analisis probit untuk mencari dosis terkecil yang dapat 

mematikan 90% larva, dan didapatkan LC90 pada dosis 730mg/100mL 

3.7.2.2 Penelitian lanjutan 

Langkah-langkah dalam penelitian lanjutan adalah: 

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan 

2. Memasukkan aquades sebanyak 100 ml ke dalam masing-masing beaker glass  

3. Memasukkan serbuk serai dengan dosis 730mg/100mL dan abate 10mg/100mL  

4. Mengukur suhu dan pH masing-masing media uji, dan mencatat hasil 

pengukuran 
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5. Memasukkan 25 ekor larva ke dalam masing-masing wadah uji 

6. Menghitung jumlah larva yang mati di menit ke 15, menit ke 30, menit ke 45, 

menit ke 60, dan 24 jam, serta mengambilnya dengan menggunakan pipet larva 

7. Mencatat hasil pengamatan 

8. Melakukan percobaan ulangan selama 8X dengan prosedur yang sama. 

3.8 Teknik analisis Data 

3.8.1 Analisis Univariat 

Analisa dilakukan terhadap tiap variabel dari hasil penelitian yang bertujuan 

untuk menggambarkan karakteristik sampel dengan cara menyusun tabel distribusi 

frekuensi dari masing-masing variabel. 

3.8.2 Analisis Bivariat 

Analisis yang dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berhubungan 

atau berkorelasi. Dalam analisis ini dapat dilakukan pengujian statistik 

(Notoatmodjo, 2002:188). Uji statistik yang digunakan adalah uji probit untuk 

mencari LC90 dari serbuk serai dan uji independent t-test untuk mencari perbedaan 

kematian jumlah kematian larva apakah significan atau tidak.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Gambaran Umum Penelitian 

4.1.1 Bahan Pembuatan Serbuk Serai 

Serai yang digunakan adalah serai yang diambil dari Balai Besar Penelitian 

dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional (B2P2TO2T) 

Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dengan kondisi yang masih 

segar dan dipilih secara acak yang dibuat serbuk. Proses pengeringan dengan cara 

diangin-anginkan (tidak langsung di bawah sinar matahari). Setelah itu proses 

pengeringan dibantu menggunakan binder dengan suhu 500C, sehingga 

menghasilkan serai dengan kadar air yang terkandung tidak lebih dari 12%. Dari 

proses tersebut diperoleh serbuk kering serai seberat 1 kg yang siap untuk 

digunakan.  

4.1.2 Pengujian Serbuk Serai Untuk Mendapatkan LC90 

Pengujian serbuk serai dalam membunuh larva Aedes aegypti dilaksanakan 

di laboratorium B2P2VRP di Salatiga pada tanggal 8-11 januari 2013. Pada saat uji 

pendahuluan menggunakan dosis 100mg/100mL, 200mg/100mL, 300mg/100mL, 

350mg/100mL, 400mg/100mL dan 500mg/100mL, diamati selama 24 jam 

(pengamatan dilakukan pada saat menit ke-15, menit ke-30, menit ke-45, menit ke-

60, dan jam ke-24). Setelah data diperoleh dari uji pendahuluan kemudian dianalisis 

dengan menggunakan analisis probit, sehingga diketahui LC90 yang digunakan pada 

penelitian lanjutan, yaitu untuk membandingkan antara serbuk serai dengan abate 

dan dilakukan 8x pengulangan. 
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4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Penelitian Pendahuluan 

Penelitian pendahuluan digunakan untuk menentukan dosis yang digunakan 

pada penelitian lanjutan. Dilakukan pengamatan selama 24 jam menggunakan dosis 

100mg/100mL, 200mg/100mL, 300mg/100mL, 350mg/100mL, 400mg/100mL 

dan 500mg/100mL dengan dilakukan pengulangan sebanyak 4x. 

4.2.1.1 Hasil Pengukuran Suhu pada Uji Pendahuluan 

Berikut ini adalah hasil pengukuran suhu awal dan suhu akhir media pada 

saat uji pendahuluan selama penelitian 24 jam. 

Tabel 4.1: Hasil Pengukuran Suhu Uji Pendahuluan 

Konsentrasi 

(mg/100mL) 

Replikasi Ke-

1 

Replikasi Ke-

2 

Replikasi Ke-

3 

Replikasi Ke-

4 

Awal 

(0C) 

Akhir 

(0C) 

Awal 

(0C) 

Akhir 

(0C) 

Awal 

(0C) 

Akhir 

(0C) 

Awal 

(0C) 

Akhir 

(0C) 

100 25 25 25 25 25 25 25 25 

200 25 25 25 25 25 25 25 25 

300 25 25 25 25 25 25 25 25 

350 25 25 25 25 25 25 25 25 

400 25 25 25 25 25 25 25 25 

500 25 25 25 25 25 25 25 25 

Pada saat penelitian pendahuluan, hasil pengukuran suhu awal sampai akhir 

suhunya dapat stabil pada 25oC. Kondisi ini merupakan  kisaran suhu yang dapat 

digunakan larva Aedes aegypti  untuk hidup dengan baik. 

4.2.1.2 Hasil Pengukuran pH pada Uji Pendahuluan 

Berikut ini adalah hasil pengukuran pH awal dan akhir media pada uji 

pendahuluan selama 24 jam. 
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Tabel 4.2: Hasil Pengukuran pH Uji Pendahuluan 

Konsentrasi 

(mg/100mL) 

Replikasi Ke-

1 

Replikasi Ke-

2 

Replikasi Ke-

3 

Replikasi Ke-

4 

Awal  Akhir  Awal  Akhir  Awal  Akhir  Awal  Akhir  

100 5 5 5 5 5 5 5 5 

200 5 5 5 5 5 5 5 5 

300 5 5 5 5 5 5 5 5 

350 5 5 5 5 5 5 5 5 

400 5 5 5 5 5 5 5 5 

500 5 5 5 5 5 5 5 5 

Hasil pengukuran pH awal dan akhir dari serbuk serai pada berbagai 

konsentrasi menambah keasaman dari media uji tersebut, akan tetapi pH hanya 

berkisar pada angka 5 dimana pada pH tersebut larva Aedes aegypti dapat hidup 

dengan baik yaitu pada kisaran 4,4 -9,3. 

4.2.1.3 Hasil Pengamatan Kematian Larva Aedes aegypti pada Uji Pendahuluan 

Berikut ini adalah hasil pengamatan kematian larva Aedes aegypti pada uji 

pendahuluan selama 24 jam. 

Tabel 4.3 Hasil Pengamatan Kematian Larva Uji Pendahuluan  

Konsentrasi 

(mg/mL) 

Jumlah 

Larva 

Uji 

(Ekor) 

Jumlah Kematian Pada Replikasi Ke- Rata-rata 

1 2 3 4 
Ekor % 

Ekor % Ekor % Ekor % Ekor % 

100 25 1 4 0 0 1 4 1 4 0,03 3 

200 25 2 8 1 4 2 8 1 4 0,06 6 

300 25 2 8 4 16 6 24 4 16 0,16 16 

350 25 6 24 9 36 10 40 8 32 0,33 33 

400 25 9 36 12 48 12 48 12 48 0,45 45 

500 25 22 88 21 84 20 80 21 84 0,84 84 

 

Pada uji pendahuluan, didapatkan hasil rata-rata kematian larva pada 

konsentrasi terkecil yaitu 100mg/100mL adalah 0,03 ekor (3%), pada konsentrasi 

200mg/100mL mematikan 0,06 ekor (6%), pada 300mg/100mL mematikan 0,16 

ekor (16%), pada 350mg/100mL mematikan 0,33 ekor (33%), pada 400mg/100mL 
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mematikan 0,45 ekor (45%) dan pada dosis tertinggi yaitu 500mg/100mL hanya 

mampu mematikan 0,84 ekor (84%).  

Hasil dari pengamatan kematian larva pada uji pendahuluan tersebut  

digunakan untuk menentukan konsentrasi yang akan digunakan pada penelitian 

lanjutan yaitu dengan menggunakan analisis probit. Berdasarkan hasil analisis 

probit uji pendahuluan (pada lampiran 1), diperoleh nilai LC90 terdapat pada 

konsentrasi 730mg/100mL, dari hasil tersebut kemudian dibandingkan dengan 

abate. 

Berikut ini adalah grafik rerata kematian larva pada saat uji pendahuluan. 

Grafik 4.1 Rerata Kematian Larva Aedes aegypti pada Uji Pendahuluan 

 
Dari grafik di atas menunjukkan adanya kenaikan konsentrasi yang 

diberikan berbanding lurus dengan jumlah kematian larva Aedes aegypti, kenaikan 

rata-rata kematian larva Aedes aegypti berbanding lurus dengan kenaikan 

penambahan konsentrasi serbuk serai. 
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4.2.2 Penelitian Lanjutan 

Penelitian lanjutan dengan membandingkan antara abate dengan serbuk 

serai, sehingga bisa dilihat perbedaan jumlah kematiannya. Dosis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 10mg/100mL untuk abate berdasarkan pada dosis 

efektif abate yaitu 10 gram (±1 sendok makan) untuk tiap 100 liter air. Serbuk serai 

dengan dosis 730mg/100mL berdasarkan LC90 dari serbuk serai. 

4.2.2.1 Hasil Pengukuran Suhu pada Penelitian Lanjutan 

Berikut ini adalah hasil pengukuran suhu awal dan akhir media pada 

penelitian lanjutan selama 24 jam. 

Tabel 4.4: Hasil Pengukuran Suhu Penelitian Lanjutan 

Konsentrasi 

(mg/100mL) 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

Aw Al Aw Al Aw Al Aw Al Aw Al Aw Al Aw Al Aw Al 

Abate 

(10mg/100mL) 
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Serai 

(730mg/100mL) 
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Keterangan: R: replikasi Aw: Awal Ak: Akhir 

 

Pada penelitian lanjutan, pengukuran suhu awal sampai akhir baik 

kelompok kontrol maupun kelompok perlakuan suhu dapat stabil pada 25oC. 

Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

bila terjadi perbedaan jumlah kematian pada larva Aedes aegypti antar media uji, 

maka perbedaan tersebut tidak disebabkan oleh suhu media uji. Hal ini merupakan 

suhu yang dapat digunakan larva Aedes aegypti berkembang dengan baik. 

4.2.2.2 Hasil Pengukuran pH pada Penelitian Lanjutan 

Berikut ini adalah hasil pengukuran pH awal dan pH akhir media pada 

penelitian lanjutan selama 24 jam. 
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Tabel 4.5: Hasil Pengukuran pH Penelitian Lanjutan 

Konsentrasi 

(mg/100mL) 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

Aw Al Aw Al Aw Al Aw Al Aw Al Aw Al Aw Al Aw Al 

Abate 

(10mg/100mL) 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Serai 

(730mg/100mL) 
7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 

Keterangan:R: replikasi Aw: Awal Ak: Akhir 

  

Hasil pengukuran pH padapenelitianlanjutansetelah diberi abate yaitu 7 , 

dan setelah diberi Serai yaitu 5.Berdasarkan pengukuran, bahwa bila terjadi 

perbedaan jumlah kematian pada larva Aedes aegypti antar media uji, maka 

perbedaan tersebut tidak disebabkan oleh pH pada media uji, karena larva Aedes 

aegypti karena larva Aedes aegypti dapat tumbuh pada kisaran pH 4,4 - 9,3. 

4.2.2.3 Hasil Pengamatan Kematian Larva Aedes aegypti pada Penelitian Lanjutan  

Berikut ini adalah hasil pengamatan kematian larva Aedes aegypti pada 

penelitian lanjutan selama 24 jam. 

Tabel 4.6: Pengamatan Kematian Larva Aedes aegypti setelah pemberian 

abate  

Jenis 

Larvasida 
Ulangan 

Waktu 

15’ 30’ 45’ 60’ 24 jam 

Abate 

(10mg/100mL) 

1 0 4 15 24 25 

2 0 4 14 23 25 

3 0 5 13 25 25 

4 1 4 15 24 25 

5 0 5 12 25 25 

6 1 5 14 23 25 

7 0 7 19 24 25 

8 0 6 17 24 25 

Jumlah      200 

Presentase      100% 
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Tabel 4.7: Pengamatan Kematian Larva Aedes aegypti setelah pemberian 

serbuk serai 

Jenis 

Larvasida 
Ulangan 

Waktu 

15’ 30’ 45’ 60’ 24 jam 

Serbuk serai 

730mg/100m

L 

1 0 0 2 4 22 

2 0 0 1 3 17 

3 0 2 3 5 21 

4 0 1 5 6 23 

5 1 1 3 5 22 

6 0 0 1 4 20 

 7 0 1 2 2 16 

 8 0 1 1 3 23 

Jumlah      164 

Presentase      82% 

Hasil pengamatan yang dilakukan selama 24 jam pada penelitian lanjutan 

didapatkan rata-rata kematian larva Aedes setelah pemberian abate sesuai dosis 

yang diberikan yaitu 100%, sedangkan rata-rata kematian larva Aedes pada serbuk 

serai selama 24 jam yaitu 82%.  

Tabel 4.8: Populasi Kematian Larva 

 Larvasida N Rata-rata Simpangan baku 

Mortalitas 
Abate 8 25,00 0,000 

Serai 8 20,50 2,673 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat rata-rata populasi kematian larva Aedes 

setelah diberiabate sebesar 25,00 dengan simpangan baku 0,000 sedangkan rata-

rata populasi kematian larva Aedes setelah pemberian serbuk serai sebesar 20,50 

dengan simpang baku 2,673. 

Tabel 4.9: Hasil uji t tidak Berpasangan 

 n Perbedaan rata-rata Nilai CI 95% Nilai p 

Abate 8 
4,500 2,266-6,734 0,002 

Serai 8 
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Berdasarkan tabel diatasdapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 

jumlah kematian larva Aedes setelah pemberian abate dibandingkan dengan serbuk 

serai dimana nilai p = 0,002 (p< 0,05), dengan nilai intervalkepercayaan (CI 95%) 

antara 2,266 sampai 6,734 dan perbedaan rata-ratanya sebesar 4,500. 

Berikut ini adalah grafik rata-rata perbedaan jumlah kematian larva Aedes 

aegypti yang mati setelah pemberian abate dibandingkan dengan serbuk serai. 

 

Gambar 4.2: Grafik rata-rata jumlah kematian larva 

Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata kematian larva 

Aedes aegypti oleh abate 25 (100%) lebih besar dibandingkan oleh serbuk serai 

20,50 (82%). 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

5.1 Pembahasan 

5.1.1 Suhu Media 

Suhu media sebagai variabel yang perancu yang dapat mempengaruhi hasil 

penelitian, maka dari itu suhu media juga harus diukur dan dikendalikan dengan 

cara menempatkan media uji pada ruangan sehingga suhunya akan stabil. 

Pengukuran suhu pada media tempat pengujian dari awal sampai akhir selama 

pengamatan 24 jam, didapatkan hasil dimana suhu pada media uji stabil yaitu pada 

angka 25oC. Suhu pada masing-masing media uji tersebut tidak mempengaruhi 

pertumbuhan larva karena termasuk dalam kriteria suhu yang optimum untuk 

pertumbuhan larva Aedes aegypti yaitu pada suhu 25oC – 35o (Ni Luh Putu M, 

2004: 4). Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa bila terjadi perbedaan jumlah kematian pada larva Aedes aegypti antar media 

uji, maka perbedaan tersebut tidak disebabkan oleh suhu media uji. 

5.1.2 pH Media 

pH media merupakan variabel perancu yang dapat mempengaruhi hasil 

penelitian, maka dari itu pH media harus diukur untuk mengetahui perubahan pH 

pada media akibat penambahan serbuk serai tersebut. Pada pengukuran pH masing-

masing media uji, pada kelompok kontrol menunjukkan pH air normal yaitu 7, 

sedangkan penambahan serbuk serai pada kelompok intervensi mengakibatkan 

penambahan keasaman pH media uji yaitu menjadi 5. Akan tetapi hal ini tidak 

mempengaruhi kematian larva Aedes aegypti karena larva Aedes aegypti dapat 



43 

 

 

 

tumbuh pada kisaran pH 4,4 - 9,3. Berdasarkan pengukuran, bahwa bila terjadi 

perbedaan jumlah kematian pada larva Aedes aegypti antar media uji, maka 

perbedaan tersebut tidak disebabkan oleh pH pada media uji. 

5.1.3 Umur Larva Aedes aegypti 

Pada saat penelitian menggunakan larva Aedes aegypti instar III, dimana 

pada umur tersebut larva Aedes aegypti sudah memiliki morfologi yang sempurna, 

sehingga penggunaan larvasida ini dapat diaplikasikan pada larva Aedes aegypti 

pada berbagai instar. Oleh karena itu, apabila terjadi perbedaan jumlah kematian 

Aedes aegypti antar media uji, maka pebedaan tersebut tidak disebabkan oleh umur 

larva. 

5.1.4 Waktu Kontak 

Waktu kontak larvasida dari serbuk serai dengan larva Aedes aegypti 

disamakan yaitu selama 24 jam, karena pada kurun waktu tersebut suatu insektisida 

sudah dapat aktif bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa apabila terjadi perbedaan 

jumlah kematian larva Aedes aegypti antar media uji, maka perbedaan tersebut tidak 

disebabkan oleh waktu kontak terhadap larvasida. 

5.1.5 Volume Larutan 

Volume larutan yang digunakan pada saat penelitian adalah sebanyak 100 

ml pada masing-masing wadah uji. Pada volume tersebut kepadatan Aedes aegypti 

sudah memenuhi syarat, karena pada saat penetasan telur di laboratorium untuk 

volume 1 liter terdapat 400-500 ekor larva. Hal ini menunjukkan bahwa bila terjadi 

perbedaan jumlah kematian larva Aedes aegypti antar media, maka perbedaan 

tersebut tidak disebabkan oleh volume media uji. 

 



44 

 

 

 

5.1.6 Kematian Larva Aedes aegypti 

Penelitian ini dimulai dengan melakukan uji pendahuluan menggunakan 

konsentrasi serbuk serai yaitu 100mg/100mL, 200mg/100mL, 300mg/mL, 

350mg/mL, 400mg/mL dan 500mg/mL. Berdasarkan analisis probit hasil uji 

pendahuluan didapatkan 90% kematian larva terdapat pada konsentrasi 

730mg/100mL. Hasil analisis probit  digunakan untuk menentukan konsentrasi 

yang akan digunakan untuk membandingkan dengan abate. Sedangkan konsentrasi 

untuk abate yaitu 10mg/100mL berdasar dosis efektif abate 10g/100L. 

Berdasarkan pengamatan pada penelitian lanjutan yang dilakukan di 

laboratorium selama 24 jam terhadap kematian larva Aedes aegypti, hasil 

pengamatan menunjukkan bahwa rata-rata kematian larva setelah pemberian abate 

adalah 25 (100%). Abate (temephos) merupakan salah satu pestisida golongan 

senyawa phosphat organik. Golongan pestisida ini mempunyai cara kerja 

menghambat enzim cholineterase, sehingga menimbulkan gangguan pada aktivitas 

syaraf karena tertimbunnya acetylcholine pada ujung syaraf. Fungsi dari enzim 

cholineterase adalah menghidrolisa acetycholine menjadi cholin dan asam cuka, 

sehingga bila enzim tersebut dihambat maka hidrolisa acetycholine tidak terjadi 

sehingga otot akan tetap berkontraksi dalam waktu lama maka akan terjadi 

kekejangan (Suwasono, 1991). 

Pada ujung saraf dari sistem saraf serangga akan dihasilkan acetycholine 

apabila saraf tersebut mendapatkan stimulasi atau rangsangan. Acetycholine ini 

berfungsi sebagai mediator atau perantara, antara saraf dan otot daging sehingga 

memungkinkan impuls listrik yang merangsang otot daging untuk berkontraksi. 

Setelah periode kontraksi selesai, maka acetycholine akan dihancurkan oleh enzim 
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acetycholineterase menjadi choline, laktat dan air. Bila acetycholine tidak segera 

dihancurkan maka otot akan tetap berkontraksi dalam waktu lama sehingga akan 

terjadi kekejangan atau konvulsi. Dengan menggunakan abate yang merupakan 

salah satu dari golongan pestisida organophosphat maka enzim cholineterase akan 

diikat atau dihancurkan sehingga terjadi kekejangan otot secara terus menerus, dan 

serangga akhirnya akan mati. Jadi seperti halnya senyawa organophosphat lainnya 

abate juga bersifat anti cholineterase (Suwasono, 1991).  

Rata-rata kematian larva setelah pemberian serbuk serai adalah 20,50 

(82%). Efek larvasida dari serbuk serai diduga dari kandungan sitronela yang 

terdapat pada batang dan daun serai. Sitronela mempunyai sifat racun (desiscant), 

menurut cara kerjanya racun ini seperti racun kontak yang dapat memberikan 

kematian, karena kehilangan cairan secara terus-menerus sehingga tubuh 

kekurangan cairan. Menurut Mutchler (1991) dalam Yanuar Setyaningrum (2007) 

mekanisme kerja sitronela yaitu menghambat enzim asetilkolinesterase dengan 

melakukan fosforilasi asam amino serin pada pusat asteratik enzim bersangkutan. 

Gejala keracunannya, karena adanya penimbunan asetilkolin yang menyebabkan 

terjadinya keracunan khusus yang ditandai dengan gangguan sistem saraf pusat, 

kejang, kelumpuhan pernafasan, dan kematian. 

Berdasarkan penelitan, dapat disimpulkan adanya perbedaan yang 

signifikan antara jumlah kematian larva Aedes aegypti yang disebabkan karena 

abate dibandingkan serbuk serai, hal ini dapat dilihat dari uji independent t-test 

dimana nilai p=0,002 (p<0,05). Abate juga dapat lebih cepat dalam membunuh 

larva. Namun, apabila dilihat dari rata-rata jumlah kematian larva, serai dapat 

dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk menggantikan abate, dimana rata-rata 
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jumlah kematian larva Aedes aegypti setelah pemberian serbuk serai yaitu sebesar 

82%, akan tetapi pemberian serbuk serai dapat merubah warna dari air dan 

aromanya pun berubah, hal ini tidak sesuai dengan kriteria salah satu dari kriteria 

larvasida, yaitu tidak menyebabkan perubahan rasa, warna, dan bau pada air yang 

mendapat perlakuan. Sulitnya serbuk serai yang larut dalam air dan sitronela yang 

terkandung dalam serai hanya sedikit larut dalam air diduga mempengaruhi jumlah 

kematian larva Aedes aegypti. Dari hal ini dapat dilihat bahwa abate sebagai 

larvasida sintetis tetap mempunyai efektifitas yang lebih baik dibandingkan dengan 

larvasida alami yaitu serbuk serai. 

5.1.7 Hambatan dan Kelemahan Penelitian 

Hambatan dan kelemahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pemberian serbuk serai merubah warna dari air dan aromanya pun berubah, hal 

ini tidak sesuai dengan kriteria salah satu dari kriteria larvasida, yaitu tidak 

menyebabkan perubahan rasa, warna, dan bau pada air yang mendapat 

perlakuan. 

2. Sulitnya serbuk serai larut dalam air. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang berjudul perbedaan jumlah kematian larva Aedes 

aegypti setelah pemberian abate (temephos) dibandingkan dengan pemberian 

serbuk serai (Andropogon nardus). Dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Konsentrasi untuk mematikan 90% larva Aedes aegypti adalah sebesar 

730mg/100mL selama perlakuan 24 jam.  

2. Rata-rata jumlah kematian larva Aedes aegypti setelah pemberian serbuk 

abate (temephos) sesuai dosis yang diberikan selama 24 jam adalah 25 

(100%) kematian. 

3. Rata-rata jumlah kematian larva Aedes aegypti setelah pemberian serbuk serai 

(Andropogon nardus) sesuai dosis yang diberikan selama 24 jam adalah 20,50 

(82%) kematian. 

4. Ada perbedaan yang signifikan jumlah kematian larva Aedes aegypti setelah 

pemberian abate (temephos) dibandingkan dengan pemberian serbuk serai 

(Andropogon nardus), dapat dilihat dari hasil uji independent t-test, dimana 

nilai p=0,002 (p< 0,05). 

6.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang berjudul perbedaan jumlah kematian larva Aedes 

aegypti setelah pemberian abate (temephos) dibandingkan dengan pemberian 

serbuk serai (Andropogon nardus. saran yang dapat diajukan peneliti adalah: 
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6.2.1 Bagi Instansi Kesehatan 

1. Mendukung penggunaan larvasida nabati sehingga ditemukan larvasida 

alami pengganti abate (temephos), kemudian diberdayakannya larvasida 

nabati tersebut. 

2. Memberikan masukan-masukan tentang bagaimana pengendalian 

vektor khususnya pengendalian jentik nyamuk baik dengan melakukan 

Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) atau dengan menggunakan 

larvasida yang terbuat dari bahan alami supaya selanjutnya 

dikembangkan dan digunakan oleh masyarakat untuk pencegahan 

penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). 

6.2.2 Bagi Peneliti Lain 

Bagi peneliti lain diharapkan dapat mengadakan penelitian lebih lanjut 

mengenai cara menghilangkan bau, warna dan rasa pada air yang diberi serbuk 

serai. 
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LEMBAR OBSERVASI  

 

UJI PENDAHULUAN 

Jenis Larvasida Pengulangan 
Waktu 

15’ 30’ 45’ 60’ 24 jam 

Abate 

10mg/100mL 

1 1 4 13 25 25 

2 1 4 12 25 25 

3 2 5 12 25 25 

4 1 4 11 25 25 

Jumlah  5 21 48 100 100 

Presentase  5 % 21 % 48 % 100 % 100 % 

Ekstrak serai 

100mg/100mL 

1 0 0 0 0 1 

2 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 1 

4 0 0 0 0 1 

Jumlah      3 

Presentase      3 % 

Eksrak serai 

200mg/100mL 

1 0 0 0 0 2 

2 0 0 0 0 1 

3 0 0 0 0 2 

4 0 0 0 0 1 

Jumlah      6 % 

Presentase       

Eksrak serai 

300mg/100mL 

1 0 0 0 0 2 

2 0 0 0 0 4 

3 0 0 0 0 6 

4 0 0 0 0 4 

Jumlah      16 

Presentase      16 % 

Serbuk serai 

350mg/100mL 

1 0 0 0 1 6 

2 0 0 0 0 9 

3 0 0 0 0 10 

4 0 0 0 0 8 

     1 33 

     1 % 33 % 

Eksrak serai 

400mg100/mL 

1 0 0 0 1 9 

2 0 0 0 1 12 

3 0 0 0 2 12 

4 0 0 0 1 12 

Jumlah     5  45 
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Presentase     5 % 45 % 

Serbuk serai 

500mg/100mL 

1 0 0 0 2 22 

2 0 0 0 2 21 

3 0 0 0 1 20 

4 0 0 0 1 21 

Jumlah     6 84 

Presentase      6 % 84 % 

 

UJI PERBANDINGAN 

Jenis Larvasida 
Pengulanga

n 

Waktu 

15’ 30’ 45’ 60’ 24 jam 

Abate 

10mg/100mL 

1 0 4 15 24 25 

2 0 4 14 25 25 

3 0 5 13 25 25 

4 1 4 15 24 25 

5 0 5 12 25 25 

6 1 5 14 23 25 

 7 0 7 19 24 25 

 8 0 6 17 24 25 

Jumlah      200 

Presentase       100% 

Ekstrak serai 

730mg/100mL 

1 0 0 2 4 22 

2 0 0 1 3 17 

3 0 2 3 5 21 

4 0 1 5 6 23 

5 1 1 3 5 22 

6 0 0 1 4 20 

 7 0 1 2 2 16 

 8 0 1 1 3 23 

Jumlah      164 

Presentase       82% 
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Hasil Analisis Probit 

Warnings 

Relative Median Potency Estimates are not displayed because there is no grouping variable in 
the model. 

 

 

Data Information 

  N of Cases 

Valid 24 

Rejected Missing 0 

LOG Transform Cannot be Done 0 

Number of Responses > Number of Subjects 0 

Control Group 0 

 

 
Convergence Information 

 Number of 
Iterations 

Optimal Solution 
Found 

PROBIT 9 Yes 

 

 

Parameter Estimates 

 

Parameter Estimate Std. Error Z Sig. 

95% 
Confidence 

Interval 

 Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

PROBITa Konsentrasi 4.961 .469 10.573 .000 4.042 5.881 

Intercept 
-12.923 1.196 -10.808 .000 

-
14.119 

-11.727 

a. PROBIT model: PROBIT(p) = Intercept + BX (Covariates X are transformed using the base 
10,000 logarithm.) 
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Chi-Square Tests 

  Chi-Square dfa Sig. 

PROBIT Pearson Goodness-of-Fit Test 108.427 22 .000b 

a. Statistics based on individual cases differ from statistics based on aggregated cases. 

b. Since the significance level is less than ,150, a heterogeneity factor is used in the calculation 
of confidence limits. 

 

 

 
Cell Counts and Residuals 

 Numb
er Konsentrasi 

Number of 
Subjects 

Observed 
Responses 

Expected 
Responses Residual Probability 

PROBIT 1 2.000 25 1 .034 .966 .001 

2 2.301 25 2 1.648 .352 .066 

3 2.477 25 2 6.583 -4.583 .263 

4 2.544 25 6 9.543 -3.543 .382 

5 2.602 25 9 12.367 -3.367 .495 

6 2.699 25 22 16.998 5.002 .680 

7 2.000 25 0 .034 -.034 .001 

8 2.301 25 1 1.648 -.648 .066 

9 2.477 25 4 6.583 -2.583 .263 

10 2.544 25 9 9.543 -.543 .382 

11 2.602 25 12 12.367 -.367 .495 

12 2.699 25 21 16.998 4.002 .680 

13 2.000 25 1 .034 .966 .001 

14 2.301 25 2 1.648 .352 .066 

15 2.477 25 6 6.583 -.583 .263 

16 2.544 25 10 9.543 .457 .382 

17 2.602 25 12 12.367 -.367 .495 

18 2.699 25 20 16.998 3.002 .680 

19 2.000 25 1 .034 .966 .001 

20 2.301 25 1 1.648 -.648 .066 

21 2.477 25 4 6.583 -2.583 .263 

22 2.544 25 7 9.543 -2.543 .382 

23 2.602 25 12 12.367 -.367 .495 

24 2.699 25 21 16.998 4.002 .680 
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Confidence Limits 

 

Probab
ility 

95% Confidence Limits for Konsentrasi 
95% Confidence Limits for 

log(Konsentrasi)b 

 
Estimate Lower Bound Upper Bound Estimate 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

PROBITa 0.01 136.724 64.777 185.747 2.136 1.811 2.269 

0.02 
155.164 80.800 203.485 2.191 1.907 2.309 

0.03 168.132 92.917 215.716 2.226 1.968 2.334 

0.04 
178.597 103.179 225.477 2.252 2.014 2.353 

0.05 187.588 112.326 233.806 2.273 2.050 2.369 

0.06 
195.597 120.720 241.195 2.291 2.082 2.382 

0.07 202.900 128.566 247.919 2.307 2.109 2.394 

0.08 209.670 135.996 254.149 2.322 2.134 2.405 

0.09 216.023 143.098 259.999 2.334 2.156 2.415 

0.1 
222.040 149.936 265.552 2.346 2.176 2.424 

0.15 248.793 181.448 290.557 2.396 2.259 2.463 

0.2 
272.335 210.241 313.452 2.435 2.323 2.496 

0.25 294.300 237.360 336.214 2.469 2.375 2.527 

0.3 
315.530 263.105 360.208 2.499 2.420 2.557 

0.35 336.569 287.471 386.609 2.527 2.459 2.587 

0.4 
357.828 310.416 416.455 2.554 2.492 2.620 

0.45 379.673 332.059 450.621 2.579 2.521 2.654 

0.5 402.474 352.731 489.882 2.605 2.547 2.690 

0.55 426.644 372.910 535.104 2.630 2.572 2.728 

0.6 
452.691 393.147 587.491 2.656 2.595 2.769 

0.65 481.285 414.042 648.872 2.682 2.617 2.812 

0.7 
513.375 436.291 722.120 2.710 2.640 2.859 

0.75 550.410 460.807 811.943 2.741 2.664 2.910 
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0.8 594.802 488.968 926.615 2.774 2.689 2.967 

0.85 
651.086 523.222 1082.428 2.814 2.719 3.034 

0.9 729.531 568.909 1318.169 2.863 2.755 3.120 

0.91 
749.854 580.423 1382.669 2.875 2.764 3.141 

0.92 772.574 593.158 1456.415 2.888 2.773 3.163 

0.93 
798.351 607.441 1542.160 2.902 2.784 3.188 

0.94 828.158 623.752 1644.032 2.918 2.795 3.216 

0.95 
863.515 642.831 1768.614 2.936 2.808 3.248 

0.96 906.987 665.924 1927.301 2.958 2.823 3.285 

0.97 963.441 695.359 2142.319 2.984 2.842 3.331 

0.98 1043.964 736.369 2466.212 3.019 2.867 3.392 

0.99 1184.758 805.686 3080.058 3.074 2.906 3.489 

a. A heterogeneity factor is used.     

b. Logarithm base = 10.      
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Hasil uji T-Test tidak berpasangan 

 

 

Group Statistics 

 Larvasida N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Mortalitas Abate 8 25.00 .000 .000 

Serbuk serai 8 20.50 2.673 .945 
 

Independent Samples Test 

  Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. 
Error 

Differe
nce 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Mortal
itas 

Equal 
variances 
assumed 

18.225 .001 4.762 14 .000 4.500 .945 2.473 6.527 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  
4.762 7.000 .002 4.500 .945 2.266 6.734 

 

Pada kotak Levene's Test terlihat nilai signivicancy sebesar 0,001, karena 

nilai p< 0,05 maka varians tidak sama, karena varians tidak sama maka untuk 

melihat hasil uji t ,melihat pada baris kedua (Equal variances not assumed). Karena 

nilai p(0,002) < 0,05 , maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara 

jumlah kematian larva aedes setelah pemberian abate dibandingkan dengan serbuk 

serai. 
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DOKUMENTASI 

 

Ruang tempat pengujian larvasida 

 

Proses pengambilan jentik untuk penelitian 
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Proses pengambilan jentik untuk penelitian 
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Hasil pemberian serbuk serai

 

Pemberian jentik ke dalam serbuk serai 



67 
 

 

 

 

 

Hasil pemberian serbuk serai 

 

 


