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ABSTRAK  
 

Puguh Ika Listyorini  
Uji Keamanan Ekstrak Kayu Jati (Tectona grandis L.f) Sebagai Bio-larvasida 
Aedes aegypti Terhadap Mencit 2012, 
VI + 72 halaman + 8 tabel + 15 gambar + 7 lampiran 
 

Aedes aegypti adalah vektor dari penyakit demam berdarah. Menurut 
Depkes RI (2009), Indonesia adalah negara tertinggi yang memiliki kasus DBD di 
Asia Tenggara. Dalam penelitian Nugraha (2011) menyebutkan bahwa ekstrak 
kayu jati efektif sebagai larvasida nyamuk A. aegypti, akan tetapi belum ada studi 
lanjutan untuk menilai keamanannya sebagai bio-larvasida terhadap hewan coba. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efek toksisitas akut ekstrak 
kayu jati (Tectona grandis L.f) pada mencit yang diukur secara kuantitatif dengan 
LD50.  

Jenis penelitian ini adalah eksperimen murni dengan desain post test only 
control group design. Sampel 30 ekor mencit Balb/c jantan yang dibagi menjadi 1 
kelompok kontrol dan 4 kelompok perlakuan. Kelompok kontrol hanya 
mendapatkan aquades ditambahkan dengan CMC sebanyak 1ml, kelompok 
perlakuan I (P1) diberi sediaan uji ekstrak kayu jati dengan dosis 0,125 
mg/25gBB/ml, kelompok perlakuan II (P2) dosis 1,25 mg/25gBB/ml, kelompok 
perlakuan III (P3) dosis 12,5 mg/25gBB/ml, sedangkan untuk kelompok perlakuan IV 
(P4) diberikan dosis tertinggi yaitu 125 mg/25gBB/ml. Sediaan uji diberikan per-oral 
dengan hanya satu kali pemberian pada awal masa penelitian. 

Hasil dan kesimpulan penelitian ini LD50 ekstrak kayu jati adalah 253 mg/25 
gBB/ml atau sama dengan 10.120 mg/KgBB. Hasil pengamatan gejala toksik 
menunjukkan kelompok kontrol, P1 dan P2 tidak menimbulkan gejala toksik yang 
berarti, sedangkan kelompok P3 dan P4 ada beberapa mencit mengalami penurunan 
respon sentuh, reaksi pinal, dan agresifitas. Pada pemeriksaan histopatologi hepar 
terdapat perlemakan pada hepatosit, kecuali pada kelompok P1. Dari analisis berat 
badan tidak ada perbedaan signifikan.  

Saran yang peneliti rekomendasikan adalah berdasarkan penelitian 
sebelumnya dan nilai LD50 tersebut, ekstrak kayu jati termasuk larvasida nabati 
dengan efektifitas tinggi dan praktis tidak toksik, sehingga berpotensi untuk 
dikembangkan sebagai larvasida Ae. aegypti untuk pengendalian penyebaran 
penyakit demam berdarah. 
 
Kata Kunci: Uji Keamanan, Tectona grandis, LD50. 
Kepustakaan: 37 (1993-2012). 
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ABSTRACT  

 
Puguh Ika Listyorini  
Teak Extracts Security Test (Tectona grandis L.f) as Bio-larvasida Aedes 
aegypti Against Mice, 2012, 
VI + 72 pages + 8 tables + 15 images + 7 attachments 

 
Aedes aegypti is a vector of dengue fever. According to Ministry of Health 

Republic of Indonesia (2009), Indonesia is a country that has the highest cases of 
dengue fever in Southeast Asia. Based on Nugraha’s Study  (2011), he states that 
extract teak effective as mosquito larvasida A. aegypti, but there has been no 
follow-up study to assess its safety as a bio-larvasida at experimental animals. The 
purpose of this study was to determine the effect of acute toxicity of teak extracts 
(Tectona grandis L.f) at mice as measured quantitatively by LD50. 

This type of study was purely experimental design with post test only 
control group design. The Sample of this study were 30 Balb/c males of mice and 
divided into a control group and four treatment groups. The control group only got 
1 ml aquades and CMC, the first treatment group (P1) got 0.125 mg/25 gBB/ml 
teak wood extract, the second treatment group (P2) got 1.25 mg/25 gBB/ml, the 
third treatment group (P3) got 12.5 mg/25 gBB/ml, and the last group (P4) got 
125 mg/25 gBB/ml. The test preparations was given by per-oral once in  the 
beginning of the study. 

As the result of the study, we can concluded that LD50 extract teak is 253 
mg/25 gBB/ml or 10.120 mg/kg. The results showed that control group, P1 and P2 
did not cause significant toxic symptoms, whereas some mice in the P3 and P4 
had decreased touch response, pinal reaction, and aggressiveness. On 
histopathologic examination there was a fatty liver hepatocytes, except in the P1 
group. From the analysis of body weight, there was no significant difference. 

From the previous study and the LD50, the researcher concluded that teak 
wood extract is one of larvasida vegetable with high effectiveness and practically 
non-toxic and it is potential to be developed as larvasida Ae. aegypti to control the 
spread of dengue fever. 

 
Keywords: Security Test, Tectona grandis, LD50. 
Bibliography: 37 (1993-2012).  
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BAB I 

PENDAHULUAN  
 

1.7 LATAR BELAKANG MASALAH  

Nyamuk dikenal sebagai hewan yang menjadi vektor berbagai jenis 

penyakit. Salah satu penyakit yang penyebarannya melalui nyamuk adalah 

penyakit demam berdarah atau demam berdarah dengue (DBD). Nyamuk yang 

menjadi vektor dari penyakit demam berdarah ini dikenal dengan nama nyamuk 

Aedes aegypti dan Aedes albopictus (Zulkoni, 2010: 165). Demam Berdarah 

Dengue (DBD) adalah salah satu penyakit yang tidak ada obat maupun vaksinnya. 

Pengobatannya hanya suportif berupa tirah baring dan pemberian cairan intravena. 

Tindakan pencegahan dengan memberantas sarang nyamuk dan membunuh larva 

serta nyamuk dewasa, merupakan tindakan yang terbaik (Daniel, 2008). 

Penyakit demam berdarah terjadi terutama di daerah tropis dan sub-tropis 

meliputi Asia, Afrika, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Lebih dari 70% 

dari populasi penduduk dunia pada tahun 2007 berisiko terjangkit penyakit 

demam berdarah dan sekitar 75%nya terdapat di Asia Tenggara, termasuk 

Indonesia (WHO, 2009: 4). Indonesia yang terletak pada garis khatulistiwa 

merupakan negara tertinggi yang memiliki kasus DBD di Asia Tenggara. Pada 

tahun 2008 tercatat 136.333 kasus demam berdarah. Kasus ini mengalami 

penurunan jika dibandingkan dengan kasus DBD yang terjadi pada tahun 2007 

yaitu 158.155 kasus (Depkes, 2009: 45). Namun Indonesia masih merupakan 
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negara dengan kasus penyakit demam berdarah tertinggi di Asia Tenggara (WHO, 

2009: 5).  

Upaya-upaya pengendalian nyamuk untuk mengurangi kejadian penyakit 

arthropod-born viral disease telah banyak dilakukan. Pengendalian tersebut 

meliputi pengendalian lingkungan, pengendalian biologis, dan pengendalian 

kimiawi.  Pengendalian lingkungan dilakukan dengan Pemberantasan Sarang 

Nyamuk (PSN), pengendalian biologis dilakukan dengan menggunakan ikan 

pemakan jentik (ikan adu/ikan cupang) dan bakteri thuringiensis (Bt.H-14), 

pengendalian kimiawi dilakukan dengan pengasapan/fogging (menggunakan 

malathion dan fenthion), dan pemberian bubuk abate (temephos) pada tempat 

penampungan air (Zulkoni, 2010: 171-172). 

Pemberantasan larva merupakan kunci strategi program pengendalian 

vektor di seluruh dunia (Okumu et al. 2007). Penggunaan insektisida sebagai 

larvasida dapat merupakan cara yang paling umum digunakan oleh masyarakat 

untuk mengendalikan pertumbuhan vektor tersebut. Insektisida yang sering 

digunakan di Indonesia adalah abate. Penggunaan abate di Indonesia sudah sejak 

tahun 1976. Empat tahun kemudian yakni tahun 1980, temephos 1% (abate) 

ditetapkan sebagai bagian dari program pemberantasan massal Aedes aegypti di 

Indonesia (Daniel, 2008). Bisa dikatakan temephos sudah digunakan lebih dari 30 

tahun. Meskipun begitu, penggunaan insektisida yang berulang dapat menambah 

risiko kontaminasi residu pestisida dalam air, terutama air minum. Temephos tidak 

digunakan secara oral. Karena kegunaannya yang terbatas, temephos tidak 

diharapkan keberadaanya di dalam air minum. Selain itu, hal penting yang harus 
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dicermati adalah biaya yang tinggi dari penggunaan pestisida kimiawi dan 

munculnya resistensi dari berbagai macam spesies nyamuk yang menjadi vektor 

penyakit (United States Enviromental Protection Agency, 2001). Bukan tidak 

mungkin, penggunaan temephos yang bisa dikatakan lebih dari 30 tahun di 

Indonesia menimbulkan resistensi. Laporan resistensi larva Aedes aegypti 

terhadap temephos sudah ditemukan di beberapa negara seperti Brazil, Bolivia, 

Argentina, Kuba, French Polynesia, Karibia, dan Thailand (Daniel, 2008).  Selain 

itu juga telah dilaporkan resistensi larva Aedes aegypti terhadap temephos di 

Surabaya (Raharjo, 2006) dan Banjarmasin (Gafur, dkk., 2006). 

Dampak merugikan yang terjadi akibat pengendalian kimiawi 

menggunakan insektisida sintetis telah mendorong manusia untuk mencari 

pemecahannya. Oleh karena itu dilakukan suatu usaha untuk mendapatkan bahan 

hayati yang lebih selektif dan aman yang dapat menggantikan pemakaian 

insektisida sintetis. Insektisida nabati merupakan salah satu sarana pengendalian 

hama yang layak dikembangkan, karena senyawa insektisida dari tumbuhan 

mudah terurai di lingkungan, tidak meninggalkan residu di udara, air, dan tanah, 

serta mempunyai tingkat keamanan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan 

racun-racun anorganik.  

Ada 300.000 jenis tumbuh-tumbuhan di dunia. 30.000 jenis diantaranya 

diperkirakan tumbuh di Indonesia dan baru 1.000 jenis yang telah dimanfaatkan 

sebagai bahan obat-obatan dan insektisida. (Aminah, dkk., 2001). Namun 

pengetahuan tentang khasiat dan keamanan tanaman obat di Indonesia biasanya 

hanya berdasarkan pengalaman empiris yang biasanya diwariskan secara turun 
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temurun dan belum teruji secara ilmiah. Untuk itu diperlukan penelitian untuk 

mengevaluasi tingkat keamanannya, sedangkan pengatahuan tentang potensi efek 

toksik yang ada dalam tumbuhan obat adalah penting untuk menjamin keamanan 

dalam penggunanya. 

Tanaman jati (Tectona grandis L. f) termasuk familia Verbenaceae 

(Sumarna, 2011: 19). Tanaman jati tergolong pula tanaman obat. Komponen 

senyawa yang terkandung dalam kayu jati antara lain tri poliprena, phenil 

naphthalene, antraquinone, dan komponen lain yang belum terdeteksi (Sipon et 

al., 2001 dalam Siregar, 2005).  Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Haupt et al. 2003, 2-methyl-antrhraquinone merupakan komponen utama hasil 

ekstrak kayu jati, yang lebih dikenal dengan tectoquinone. Kayu jati (T. grandis) 

dilaporkan memiliki kandungan tectoquinone sekitar 0,3% dari bobot kayu yang 

dihasilkan dengan pelarut campuran toluen/etanol 1:1 (Leyva et al. 1998 dalam 

Nugraha 2011).  

Penentuan DL50 merupakan tahap awal untuk mengetahui keamanan bahan 

yang akan digunakan manusia dengan menentukan besarnya dosis yang 

menyebabkan kematian 50% pada hewan uji setelah pemberian dosis tunggal. 

DL50 bahan obat mutlak harus ditentukan karena nilai ini digunakan dalam 

penilaian rasio manfaat (khasiat) dan daya racun yang dinyatakan sebagai indeks 

terapi obat (DL50/ DE50). Makin besar indeks terapi, makin aman obat tersebut 

jika digunakan (Soemardji, dkk., 2002). Penelitian ini dilakukan secara in vivo, 

menggunakan hewan coba mencit dengan paparan tunggal dosis bertingkat. 
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Pengamatan meliputi jumlah hewan yang mati serta gejala toksik pada 24 jam 

pertama setelah pemberian ekstrak (Anonim, 2006).  

Nugraha (2011) telah melakukan studi tentang pemanfaatan ekstrak kayu 

jati dengan pelarut etanol/toluen (3:1) sebagai larvasida nyamuk Aedes aegypti. 

Dalam penelitian ini dan dapat dilaporkan bahwa ekstrak kayu jati efektif sebagai 

larvasida nyamuk A. aegypti dengan nilai LD50 dan LD90 masing-masing sebesar 

27,66 μg/ml  dan 36,19 μg/ml, akan tetapi belum ada studi tentang uji lanjutan 

untuk menentukan keamanan untuk hewan coba, maka peneliti ingin  melakukan 

uji toksisitas akut yang diukur dengan penemuan LD50 ekstrak kayu jati sebagai 

bio-larvasida Aedes aegypti terhadap mencit agar dapat dikembangkan lebih lanjut 

pada manusia.  

 

1.8 RUMUSAN MASALAH  

Apakah ekstrak kayu jati (Tectona grandis L.f) sebagai bio-larvasida 

Aedes aegypti menimbulkan kematian dengan gejala toksik terhadap mencit 

(diukur dengan penemuan LD50)?  

 

1.9 TUJUAN PENELITIAN  

1.9.1 Tujuan Umum  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek toksisitas akut ekstrak kayu 

jati (Tectona grandis L.f) pada mencit yang diukur secara kuantitatif dengan LD50. 

1.9.2  Tujuan Khusus  

1. Menentukan dosis ekstrak kayu jati (Tectona grandis L.f) yang 

mengakibatkan kematian 50% populasi mencit.  
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2. Mengamati gejala-gejala pemberian ekstrak kayu jati (Tectona grandis L.f) 

pada mencit dalam 24 jam pertama. 

 

1.10 MANFAAT PENELITIAN  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi penelitian 

lebih lanjut mengenai toksisitas akut pemberian ekstrak kayu jati (Tectona grandis 

L.f) pada mencit dan memperkirakan risiko penggunaan ekstrak kayu jati pada 

manusia. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah kekayaan ilmu 

pengetahuan di bidang kesehatan masyarakat terutama dalam pengembangan dan 

penelitian mengenai larvasida nabati. 

 

1.11 KEASLIAN PENELITIAN  

Tabel 1.1. Keaslian Penelitian  

No Judul 
Penelitian 

Nama 
Peneliti 

Tahun dan 
Tempat 

Penelitian 

Rancangan 
Penelitian 

Variabel 
Penelitian 

Hasil 
Penelitian 

1 Ekstrak Kayu 
Jati (Tectona 
grandis L.f) 
Sebagai Bio-
larvasida Jentik 
Nyamuk 
Demam 
Berdarah 
(Aedes aegypti) 

Dwi 
Rama 
Nugraha 

2011, 
Laboratorium 
Kimia Hasil 
Hutan Institut 
Pertanian 
Bogor serta 
Pusat 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Kehutanan 
Bogor. 

True 
eksperimental 
design 

Variabel 
terikat: 
kematian 
larva 
nyamuk 
Ae. aegypti 
Variabel 
bebas: 
ekstrak 
kayu jati 
(T. 
grandis) 

Nilai LC50 dan 
LC90 ekstrak jati 
terhadap jentik 
nyamuk demam 
berdarah masing-
masing setara 
senyawa aktif 2-
methyl-
anthraquinone 
9,69 μg/ml dan 
12,68 μg/ml. Nilai 
tersebut setara 
dengan 27,66 
μg/ml (LC50) dan 
36,19 μg/ml 
(LC90) ekstrak 
kayu jati atau 
165,43 μg/ml 
(LC50) dan 216,45 
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No Judul 
Penelitian 

Nama 
Peneliti 

Tahun dan 
Tempat 

Penelitian

Rancangan 
Penelitian 

Variabel 
Penelitian 

Hasil 
Penelitian 

μg/ml (LC90) 
serbuk kayu jati. 
Berdasarkan nilai 
LC tersebut, 
ekstrak kayu jati 
termasuk larvasida 
nabati dengan 
efektifitas tinggi, 
sehingga 
berpotensi untuk 
dikembangkan 
sebagai larvasida 
nyamuk Ae. 
Aegypti. 

 
 
Tabel 1.2. Matrik Perbedaan Penelitian  

No Perbedaan  Puguh Ika Listyorini Dwi Rama Nugraha  
1 Tempat  Laboratorium Biologi FMIPA 

UNNES 
Laboratorium Kimia Hasil Hutan 
Institut Pertanian Bogor serta Pusat 
Penelitian dan Pengembangan 
Kehutanan Bogor. 

2 Waktu  2012 2011 
3 Rancangan Penelitian  True eksperimental design 

dengan post test only control 
groug design.  
 

True eksperimental design 

4 Variabel Bebas   Berbagai dosis ekstrak kayu jati 
(Tectona grandis L.f) per oral. 

Ekstrak kayu jati (T. Grandis) 

5 Variabel Terikat Jumlah kematian mencit dengan 
gejala toksik. 

Kematian larva nyamuk Ae. Aegypti 

 
Beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-

penelitian sebelumnya adalah penelitian mengenai uji keamanan ekstrak kayu jati 

(Tectona grandis L.f) sebagai bio-larvasida Aedes aegypti terhadap mencit belum 

pernah dilakukan sebelumnya dan penelitian ini merupakan penelitian lanjutan 

dari penelitian sebelumnya.  
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1.12 RUANG LINGKUP PENELITIAN  

1.12.1 Ruang Lingkup Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Biologi Fakultas Matematika 

dan Ilmu Penggetahuan Alam Universitas Negeri Semarang.   

1.12.2 Ruang Lingkup Waktu  

Penelitin ini dilaksanakan pada bulan Juni-Juli 2012.  

1.12.3 Ruang Lingkup Keilmuan 

Ruang lingkup materi dalam penelitian ini adalah Ilmu Kesehatan 

Masyarakat di bidang Epidemiologi Penyakit Menular, khususnya tentang 

pengendalian vektor dengan pemberantasan larva dengan larvasida nabati.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.3 LANDASAN TEORI  

2.3.1 Tinjauan Tentang Aedes aegypti 

Nyamuk Aedes aegypti terdapat pada daerah tropis dan subtropis di 

seluruh dunia, biasanya terletak antara garis lintang 35oLU dan 35oLS, dan kira-

kira berhubungan dengan musim dingin isoterm 10oC. Sekarang ini Ae. aegypti 

juga telah ditemukan sampai sejauh 45oLU, invasinya telah terjadi selama musim 

hangat, dan nyamuk ini tidak hidup di musim dingin. Penyebaran nyamuk                   

Ae. aegypti dibatasi oleh ketinggian. Biasanya nyamuk ini tidak ditemukan di atas 

ketinggian 1.000 m (WHO, 2009: 14).        

Aedes aegypti adalah vektor utama demam dengue. Di Amerika Serikat, 

Ae. albopictus juga menjadi vektor penyakit ini (CDC, 2003a; World Resources 

Institut, 1999; yang dikutip oleh Sembel, 2009: 63). Kedua nyamuk ini aktif pada 

siang hari dan lebih suka menghisap darah manusia daripada darah hewan 

(Sembel, 2009: 63). Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) (2009: 14),                  

Ae. aegypti adalah salah satu vektor nyamuk yang paling efisien untuk penyakit-

penyakit albovirus, karena nyamuk ini sangat antropofilik, hidup dekat dengan 

manusia, dan sering hidup di dalam rumah. Adanya wabah dengue  juga disertai 

dengan Ae. albopictus, Ae. polynesiensis, dan banyak spesies kompleks                    

Ae. scutellaris. Setiap spesies mempunyai distribusi geografis sendiri-sendiri yang 

terbatas. Meskipun merupakan vektor yang baik untuk virus dengue, mereka 



10 
 

 
 

merupakan vektor epidemi yang kurang efisien dibandingkan dengan Aedes 

aegypti.  

Demam berdarah dengue atau Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) adalah 

penyakit virus yang berbahaya karena dapat menyebabkan penderita meninggal 

dalam waktu yang sangat pendek (beberapa hari). Penyakit ini masuk ke 

Indonesia tahun 1968 melalui pelabuhan Surabaya dan tahun 1980 DHF telah 

dilaporkan tersebar luas di seluruh propinsi Indonesia. Gejala klinis DHF berupa 

demam tinggi yang berlangsung terus menerus selama 2-7 hari dan manifestasi 

perdarahan yang biasanya didahului dengan terlibatnya tanda khas berupa bintik-

bintik merah (petechia) pada badan penderita. Penderita dapat mengalami syok 

dan meninggal. Sampai sekarang penyakit ini masih merupakan masalah 

kesehatan masyarakat (Sutanto 2009: 265).  

2.3.1.1 Klasifikasi  

Dalam sistem klasifikasi, nyamuk Aedes aegypti mempunyai 

penggolongan sebagai berikut (Sutanto, 2009: 248): 

Divisi : Arthopoda 

Classis : Insecta  

Ordo : Diptera  

Sub-ordo : Nematocera 

Superfamili : Culicoidea 

Famili  : Culicidae 

Sub-famili : Culicinae  
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Genus : Aedes  

Spesies : Aedes aegypti 

2.3.1.2 Morfologi  

Nyamuk aedes aegypti mempunyai morfologi sebagai berikut: 

1. Telur  

Telur Aedes aegypti mempunyai dinding yang bergaris-garis dan 

menyerupai gambaran kain kasa (Sutanto, 2009: 265).  

 

Gambar 2.1. Telur Aedes aegypti 
(Dep. Entomology and Nematology, 2008) 

2. Larva  

Larva Aedes aegypti mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:  

1) Adanya corong udara pada segmen yang terakhir. 

2) Pada segmen abdomen tidak ditemukan adanya rambut-rambut berbentuk 

kipas (palmatus hairs). 

3) Pada corong udara terdapat pectin. 

4) Sepasang rambut serta jumbai akan dijumpai pada corong (siphon). 

5) Pada setiap sisi abdomen segmen ke delapan terdapat comb scale sebanyak 

8 sampai 12 atau berjajar 1 sapai 3.  

6) Bentuk individu dari comb scale seperti duri.  
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7) Pada sisi thorax terdapat duri yang panjang dengan bentuk kurva dan 

adanya sepasang rambut di kepala.  

 

Gambar 2.2. Larva Aedes aegypti 
(Sumber: Dept. Medical Entomology, ICPMR, 2002) 

Ada 4 tingkatan perkembangan (instar) larva sesuai dengan pertumbuhan 

larva, yaitu:  

1) Larva instar I; berukuran 1-2 mm, duri-duri (spinae) pada dada belum 

jelas dan corong pernapasan pada siphon belum jelas.  

2) Larva instar II; berukuran 2,5-3,5 mm, duri-duri belum jelas, corong 

kepala mulai menghitam. 

3) Larva instar III; berukuran 4-5 mm, duri-duri dada mulai jelas dan corong 

pernapasan berwarna coklat kehitaman.  

4) Larva instar IV; berukuran 5-6 mm dengan warna kepala gelap.  

3. Pupa  

Pupa berbentuk agak pendek, tidak makan, tetapi tetap aktif bergerak 

dalam air. Pupa berenang naik turun dari bagian dasar ke permukaan air. Pupa 

Aedes aegypti berbentuk seperti koma, berukuran besar namun lebih ramping 

dibandingkan dengan pupa spesies nyamuk lain.  
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Gambar 2.3. Pupa Aedes aegypti 
(Sumber: Dept. Medical Entomoloogy, ICPMR, 2002) 

4. Dewasa  

Nyamuk Aedes aegypti dewasa berukuran lebih kecil jika dibandingkan 

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

hitam dengan bintik-bintik putih terutama pada kakinya. Jenis kelamin nyamuk 

Aedes aegypti dibedakan dengan memperhatikan jumlah probosis. Nyamuk betina 

mempunyai probosis tunggal, sedangkan nyamuk jantan mempunyai probosis 

ganda (Sutanto, 2009: 265). 

 

Gambar 2.4. Nyamuk Aedes aegypti 
(Dep. Entomology and Nematology, 2008) 

2.3.1.3 Daur Hidup  

Daur hidup nyamuk Aedes aegypti melalui metamorfosis sempurna yaitu 

telur, larva (beberapa instar), pupa, dan dewasa. Nyamuk Ae. aegypti meletakkan 
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telur di atas permukaan air satu persatu (Sembel, 2009: 50). Seekor nyamuk betina 

dapat meletakkan rata-rata 1.000 butir telur tiap kali bertelur (Sutanto, 2009: 265). 

Telur dapat bertahan hidup dalam waktu yang cukup lama dalam bentuk dorman. 

Namun, bila air cukup tersedia, telur akan menetas 2-3 hari setelah terkena air 

(Sembel, 2009: 50). 

Telur menetas menjadi larva, yang biasa disebut dengan jentik. Untuk 

mendapatkan oksigen larva nyamuk Ae. aegypti menggantungkan tubuhnya agak 

tegak lurus pada permukaan air. Larva nyamuk bernapas melalui difusi kutin 

(cutaneous diffusion). Stadium larva terbagi menjadi empat tingkatan 

perkembangan atau instar. Instar I terjadi setelah 1-2 hari telur menetas, instar II 

terjadi setelah 2-3 hari telur menetas, instar III terjadi setelah 3-4 hari telur 

menetas, dan instar IV terjadi setelah 4-6 hari telur menetas. Larva biasanya 

berpupasi sesudah 7 hari menetas (Sembel, 2009: 50). 

Sesudah pergantian kulit keempat, maka terjadi pupasi. Stadium pupa 

berlangsung selama 2-3 hari. Setelah perkembangan pupa sempurna, maka kulit 

pupa akan pecah dan nyamuk dewasa akan keluar dan terbang (Sembel, 2009: 50). 

Pertumbuhan dari telur menjadi dewasa memerlukan waktu kira-kira 9 hari 

(Sutanto, 2009: 265). 

Tempat perindukan utama Aedes aegypti adalah tempat-tempat berisi air 

bersih yang berdekatan letaknya dengan rumah penduduk, biasanya tidak melebihi 

jarak 500 meter dari rumah. Tempat perindukan tersebut berupa tempat 

perindukan buatan manusia, seperti tempayan atau gentong tempat penyimpanan 

air minum, bak mandi, pot bunga, kaleng, botol, drum, ban mobil yang terdapat di 
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Ae. aegypti berupa semak-semak atau tanaman rendah termasuk rerumputan yang 

terdapat di halaman, kebun, atau pekarangan rumah, juga berupa benda-benda 

yang tergantung di dalam rumah seperti pakaian, sarung, kopiah, dan sebagainya. 

Umur nyamuk dewasa betina di alam bebas kira-kira 10 hari, sedangkan di 

laboratorium mencapai 2 bulan. Ae. aegypti mampu terbang sejauh 2 kilometer, 

walaupun umumnya jarak terbangnya adalah pendek, yaitu kurang lebih 40 meter 

(Sutanto, 2009: 266). 

2.3.1.5 Epidemiologi  

Menurut WHO (2009: 3), penyebaran demam dengue di dunia masih 

terpusat di daerah tropis, meliputi Australia Utara bagian timur, Asia Tenggara, 

India dan sekitarnya, Afrika, Amerika Latin, dan sebagian Amerika Serikat. 

Namun, dengan adanya pemanasan global, dengue diperkirakan meluas sampai ke 

daerah-daerah beriklim dingin (Sembel, 2009:64). Kejadian DBD di dunia 

meningkat 30 kali lipat dalam 50 tahun terakhir. Diperkirakan 50 juta orang 

terinfeksi dengue setiap tahun, dan 2,5 miliar orang hidup di negara-negara 

endemik DBD (WHO, 2009: 3). 

Nyamuk Aedes aegypti tersebar luas di seluruh Indonesia. Walaupun 

spesies ini ditemukan di kota-kota pelabuhan yang penduduknya padat, nyamuk 

ini juga ditemukan di pedesaan. Penyebaran Ae. aegypti dari pelabuhan ke desa 

disebabkan larva Ae. aegypti terbawa melalui transportasi. Walaupun umurnya 

pendek yaitu kira-kira 10 hari, Ae. aegypti dapat menularkan virus dengue yang 

masa inkubasinya antara 3-10 hari (Sutanto, 2009: 266). Sejak pertama kali 

ditemukan (1968) jumlah kasus DBD di Indonesia menunjukkan kecenderungan 
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meningkat dari tahun ke tahun. Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD terbesar terjadi 

pada tahun 1998 (Zulkoni, 2010: 165).  

 

2.3.2 Upaya Pengendalian dan Pemberantasan Aedes aegypti 

Perkembangan ilmu kedokteran yang maju juga belum dapat 

menanggulangi masalah penyakit demam berdarah dengan imunisasi. Oleh karena 

itu, pencegahan secara konvensional melalui program kebersihan lingkungan 

masih tetap dilakukan (Sembel, 2009: 66-68). Menurut Dantje T. Sembel, upaya-

upaya pengendalian nyamuk adalah sebagai berikut:  

1. Pengendalian Cara Sanitasi  

Pengendalian melalui sanitasi lingkungan merupakan pengendalian secara 

tidak langsung, yaitu membersihkan tempat perkembangbiakan nyamuk. 

Contoh dari pengendalian ini adalah 3M (Menguras, Mengubur, dan 

Menutup). 

2. Pengendalian Cara Mekanik  

Pengendalian mekanik merupakan upaya pencegahan dari gigitan nyamuk 

dengan memakai pakaian yang dapat menutupi seluruh bagian tubuh, 

pengunaan net atau kawat kasa di rumah-rumah.  

3. Pengendalian dengan Insektisida  

Cara yang biasa digunakan untuk menurunkan populasi nyamuk dewasa 

adalah penyemprotan dengan ULV malathion, sedangkan pengendalian yang 

biasa digunakan untuk larva-larva nyamuk adalah dengan menggunakan 

larvasida atau abate.  
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4. Pengembangan Infrastruktur Kesehatan  

Strategi pencegahan yang lebih baik perlu dilakukan terus melalui 

pemberdayaan dan peningkatan pendidikan kesehatan serta melibatkan tiap 

individu dalam keluarga, dan setiap lapisan masyarakat demi tercapainya 

tujuan dari program pencegahan suatu penyakit.  

5. Penggunaan Zat Penolak Serangga 

Zat penolak serangga seperti permethrin mengandung zat penolak seperti 

permanone atau deltamethrin yang direkomendasikan untuk pakaian, sepatu, 

kelambu, dan alat-alat untuk perkemahan. Obat nyamuk yang 

direkomendasikan saat ini adalah DEET (N,N-diethylmetatoluamide) sebagai 

ingridien aktif. Konsentrasi DEET 50% hanya untuk orang dewasa dan anak-

anak di atas 2 bulan. Bila konsentrsi terlalu tinggi akan mengakibatkan blister.  

6. Pengendalian Hayati 

Pengendalian hayati dilakukan dengan cara penyebaran predator dan patogen. 

Patogen mikroba yang digunakan seperti Bacillus sphaericus, Bacillus 

thuringiensis, serta Mesotoma sp. 

Menurut Inge Sutanto, dkk. (2009: 226-227), pada saat ini pemberantasan 

Ae. aegypti merupakan cara utama yang dilakukan untuk memberantas penyakit 

demam berdarah dengue karena sampai saat ini belum ada vaksin yang efektif 

untuk mencegah penyakit dengue. Pemberantasan Ae. aegypti dapat dilakukan 

terhadap nyamuk dewasa atau jentiknya.  
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1. Pemberantasan Nyamuk Dewasa  

Pemberantasan nyamuk dewasa, dilakukan dengan cara penyemprotan 

(pengasapan=fogging) dengan insektisida yaitu organofosfat (misalnya 

malation, fenitrotion), piretroid sintetik (misalnya lamda sihalotrin, 

permetrin), dan karbamat. 

2. Pemberantasan Jentik  

Pemberantasan jentik Aedes aegypti yang dikenal dengan istilah 

Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), dilakukan dengan cara (1) Kimia: 

pemberantasan larva dilakukan dengan larvasida yang dikenal dengan istilah 

abatisasi. Larvasida yang biasa digunakan adalah temefos. Formulasi temefos 

yang digunakan ialah granules (sandgranules). Dosis yang digunakan 1 ppm 

atau 10 gram (kurang lebih 1 sendok makan rata) untuk tiap 100 liter air. 

Abatisasi dengan temefos tersebut mempunyai efek residu 3 bulan.                       

(2) Biologi: misalnya memelihara ikan pemakan jentik (ikan kepala timah, 

ikan guppy). (3) Fisik: cara ini dikenal dengan kegiatan 3M (Menguras, 

Menutup, Mengubur) yaitu menguras bak mandi, bak WC, menutup tempat 

penampungan air rumah tangga (tempayan, drum, dan lain-lain), serta 

mengubur atau memusnahkan barang bekas (seperti kaleng, ban, dan lain-

lain). Pengurasan TPA perlu dilakukan secara teratur sekurang-kurangnya 

seminggu sekali agar nyamuk tidak dapat berkembang biak di tempat itu.  

Pemberantasan larva merupakan kunci strategi program pengendalian 

vektor di seluruh dunia (Okumu et al. 2007). Penggunaan insektisida sebagai 

larvasida dapat merupakan cara yang paling umum digunakan oleh masyarakat 
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untuk mengendalikan pertumbuhan vektor tersebut. Insektisida yang sering 

digunakan di Indonesia adalah abate. Penggunaan abate di Indonesia sudah sejak 

tahun 1976. Empat tahun kemudian yakni tahun 1980, temephos 1% (abate) 

ditetapkan sebagai bagian dari program pemberantasan massal Aedes aegypti di 

Indonesia (Daniel, 2008). Bisa dikatakan temephos sudah digunakan lebih dari 30 

tahun. Meskipun begitu, penggunaan insektisida yang berulang dapat menambah 

risiko kontaminasi residu pestisida dalam air, terutama air minum. Temephos tidak 

digunakan secara oral. Karena kegunaanya yang terbatas, temephos tidak 

diharapkan keberadaanya di dalam air minum. Selain itu, hal penting yang harus 

dicermati adalah biaya yang tinggi dari penggunaan pestisida kimiawi dan 

munculnya resistensi dari berbagai macam spesies nyamuk yang menjadi vektor 

penyakit (United States Enviromental Protection Agency, 2001). Bukan tidak 

mungkin, penggunaan temephos yang bisa dikatakan lebih dari 30 tahun di 

Indonesia menimbulkan resistensi. Laporan resistensi larva Aedes aegypti 

terhadap temephos sudah ditemukan di beberapa negara seperti Brazil, Bolivia, 

Argentina, Kuba, French Polynesia, Karibia, dan Thailand (Daniel, 2008).  Selain 

itu juga telah dilaporkan resistensi larva Aedes aegypti terhadap temephos di 

Surabaya (Raharjo, 2006) dan Banjarmasin (Gafur, dkk., 2006). 

 

2.3.3 Tinjauan Tentang Kayu Jati (Tectona grandis L.f) 

Jati merupakan salah satu tanaman yang berkembang baik di Indonesia. 

Hal ini dapat dilihat dari telah tumbuhnya tanaman jati sejak tahun 1842. Pada 

saat itu, daerah yang menjadi sentra penanaman jati ada di Pulau Jawa. Tanaman 
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jati merupakan tanaman tropika dan subtropik yang sejak abad ke-9 telah dikenal 

sebagai pohon yang memiliki kualitas tinggi dan bernilai jual tinggi (Sumarna, 

2011: 18). 

 

Gambar 2.6. Kepingan  Kayu Jati (Tectona grandis Lin. f) 
(Nugraha, 2011)  

 Tanaman jati yang tumbuh di Indonesia sampai sekarang awalnya berasal 

dari India. Tanaman jati mempunyai nama ilmiah Tectona grandis Linn. f yang 

secara historis nama tectona berasal dari bahasa Portugis (tekton) yang berarti 

tumbuhan yang mempunyai kualitas tinggi. Di negara asalnya, tanaman jati 

dikenal dengan banyak nama daerah, seperti ching-jagu (di wilayah asam); 

saigun, segun (Bengali); tekku (Bombay); kyun (Burma); saga, sagach (Gujarat); 

sagun, sagwan (Hindi); jadi, saguan, tega, tiayagadamara (Kannad); sag, saga, 

sgwan (Manthi); singuru (Oriya); bardaru, bhumisah, dwardaru, kaharachchad, 

saka (Sangkrit); tekkumaran, tekku (Tamil); dan adaviteeku, peddatekku, 

teekuchekka (Telugu). Tanaman jati dalam bahasa Jerman dikenal dengan nama 

teck atau teakbaun, sedangkan di Inggris dikenal dengan nama teak (Sumarna, 

2011: 18-19).  
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2.3.3.1 Klasifikasi  

Dalam sistem klasifikasi, tanaman jati mempunyai penggolongan sebagai 

berikut (Sumarna, 2011: 19): 

Divisi : Spermatophyta  

Kelas : Angiospermae  

Sub kelas : Dicotyledoneae 

Ordo : Verbenales 

Famili : Verbenaceae 

Genus : Tectona  

Spesies : Tectona grandis Linn. f. 

Selain Tectona grandis Linn. f., famili Verbenaceae juga memiliki dua 

spesies lain yang seperti jati di Indonesia, yaitu Tectona hamiltoniana Wall, 

tumbuh di daerah kering Myanmar dan Tectona philippinensis Benth & Hooker 

yang tumbuh di hutan Batangas dan Mindoro (Pulau Iling) Filipina. Dari ketiga 

jenis tectona tersebut, T. grandis merupakan jati yang mempunyai kualitas kayu 

yang paling baik (Sumarna, 2011: 19).  

2.3.3.2 Morfologi 

Secara morfologis, tanaman jati memiliki tinggi yang dapat mencapai 

sekitar 30-45 m. Dengan pemangkasan, batang yang bebas cabang dapat mencapai 

antara 15-20 m. Pohon jati yang tumbuh baik diameter batangnya dapat mencapai 

220 cm. Kulit kayu jati berwarna kecoklatan atau abu-abu dan sifatnya mudah 

terkelupas. Pangkal batang berakar papan pendek dan dapat bercabang. Daun jati 

berbentuk opposite (bentuk jantung membulat dengan ujung meruncing), 
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berukuran panjang 20-50 cm dan lebar 15-50 cm, permukaan daunnya berbulu. 

Daun muda (petiola) pohon jati berwarna hijau kecoklatan, sedangkan daun tua 

berwarna hijau tua keabu-abuan (Sumarna, 2011: 19-20).  

Bunga jati bersifat majemuk yang terbentuk dalam malai bunga 

(inflorence) yang tumbuh terminal di ujung atau tepi cabang. Panjang malai antara 

60-90 cm dan lebar antara 10-30 cm. Bunga jantan (benang sari) dan betina 

(putik) berada dalam satu bunga (monoceus). Bunga bersifat aktinomorfik, 

berwarna putih, berukuran 4-5 mm (lebar) dan 6-8 mm (panjang), kelopak bunga 

(calyx) berjumlah 5-7 dan berukuran 3-5 mm. Mahkota bunga (corolla) tersusun 

melingkar berukuran sekitar 10 mm. Tangkai putik (stagmen) berjumlah 5-6 buah 

dengan filamen berukuran 3 mm, antena memanjang berukuran 1-5 mm, ovarium 

membulat berukuran sekitar 2 mm. Bunga yang terbuahi akan menghasilkan buah 

berukuran 1-1,5 cm (Sumarna, 2011: 20). 

2.3.3.3 Sifat-sifat Umum 

Tanaman jati yang tumbuh di alam dapat mencapai diameter batang 220 

cm, namun umumnya jati dengan diameter 50 cm sudah ditebang karena tingginya 

permintaan terhadap kayu jati. Bentuk batang pohon jati tidak teratur serta 

mempunyai alur. Warna kayu teras (bagian tengah) coklat muda, coklat merah 

tua, atau merah coklat, sedangkan warna kayu gubal (bagian luar teras hingga 

kulit) putih atau kelabu kekuningan. Tekstur kayu agak kasar dan tidak merata. 

Arah serat kayu jati lurus dan agak terpadu. Permukaan kayu jati licin dan agak 

berminyak, serta memiliki gambaran yang indah.  
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Kambium kayu jati memiliki sel-sel yang menghasilkan perpanjangan 

vertikal dan horisontal, dimulai dengan berkembangnya inti sel berbentuk oval 

secara memanjang, kemudian akan membelah menjadi 2 sel dan demikian 

seterusnya. Pada sekitar bulan Juli-September (musim kemarau), tanaman akan 

mengalami gugur daun dan pada saat itu kambium akan tumbuh lebih sempit dari 

pertumbuhan musim penghujan. Pada bulan Januari-April (musim penghujan) 

daun akan tumbuh, sehingga pertumbuhan kambium normal kembali. Perbedaan 

pertumbuhan tersebut akan membuat suatu pola yang indah bila batang jati 

dipotong melintang. Pola pertumbuhan kayu yang indah tersebut dikenal juga 

dengan istilah lingkaran tahun. 

Struktur anatomi batang jati dengan pori soliter yang tersusun dalam tata 

lingkar, berdiameter 20-40 µ dengan frekuensi 3-7 per mm2. Sel parenkim 

mempunyai tipe paratrekeal, berbentuk selubung lengkap dan tidak lengkap. 

Selain itu, juga terdapat pula parenkim apotrakeal berbentuk pita tangensial dan 

terdapat pada batas lingkar tumbuh, memiliki jari-jari homogen lebar 50-100 µ, 

tinggi 500-2000 µ dengan frekuensi 4-6 per mm. Panjang serat sekitar 1316 µ, 

berdiametaer 24,8 µ, tebal dinding 3,3 µ, serta diameter lumen 18,2 µ (Sumarna, 

2011: 23-25). 

2.3.3.4  Penyebaran dan Habitat  

Areal penyebaran alami kayu jati terdapat di India, Myanmar, Thailand, 

dan bagian barat Laos. Batas utara pada garis 25° LU di Myanmar, batas selatan 

pada garis 9° LU di India. Jati tersebar pada garis 70°-100° BT. Penyebarannya 

ternyata terputus-putus. Hutan jati terpisah oleh pegunungan, tanah-tanah datar, 
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tanah-tanah pertanian, dan tipe hutan lainnya. Di Indonesia, jati bukan tanaman 

asli, tetapi sudah tumbuh sejak beberapa abad lalu di Pulau Kangean, Muna, 

Sumbawa, dan Jawa (Rahmawati, 2002: 1). 

2.3.3.5 Sifat Fisik dan Kimia Kayu Jati 

Ditinjau dari sifat fisiknya, kayu jati mempunyai berat jenis antara 0,62-

0,75 dan memiliki kelas kuat II dengan penyusutan hingga kering tanur 2,8-5,2%. 

Ditinjau dari sifat mekaniknya, kayu jati mempunyai keteguhan lentur statik            

718 kg/cm2, serta modulus elastisitas kayu sekitar 127,7/1.000 kg/cm2 (Sumarna, 

2011: 25).  

Daya resistensi yang tinggi kayu jati terhadap serangan jamur dan rayap 

disebabkan karena adanya zat ekstraktif tectoquinone atau 2-methyl-antraqinon. 

Selain itu, kayu jati juga masih mengandung komponen lain seperti tri poliprena, 

phenil naphthalene, antraquinone, dan komponen lain yang belum terdeteksi 

(Sipon et al., 2001). Sifat kimia kayu jati memiliki kadar selulosa 46,5%, lignin 

29,9%, pentosa 14,4%, abu 1,4%, dan silika 0,4%, serta nilai kalor 5,081 

kal/gram. Sifat fisik dan kimia tanaman jati akan sangat ditentukan oleh kondisi 

lahan, iklim, serta lingkungan tempat tumbuh (Sumarna, 2011: 25). 

 

2.3.4 Senyawa Bioaktif  

Senyawa bioaktif merupakan senyawa yang bersifat racun dari dosis 

tertentu yang berasal dari ekstrak tumbuhan. Tingkat konsentrasi suatu senyawa 

bioaktif yang dapat menyebabkan keracuanan ditentukan dengan lethal 

concentration (LC). Lethal concentration ada beberapa tingkatan, seperti LC50 
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yaitu konsentrasi dari suatu senyawa bioaktif yang menyebabkan 50% dari suatu 

populasi organisme mengalami mortalitas dan LC90 yaitu konsentrasi dari suatu  

senyawa bioaktif yang menyebabkan 90% dari suatu populasi organisme 

mengalami mortalitas (Andriani, 2008).  

Ada beberapa senyawa bioaktif yang terdapat di alam yang memiliki sifat 

racun terhadap larva nyamuk A. aegypti seperti saponin, alkaloid, dan quinone 

(Mulyana 2002, Cheng et al. 2003, Chapagain et al. 2008). Kayu jati merupakan 

salah satu tumbuhan yang mengandung senyawa bio-aktif yang bersifat racun 

terhadap larva nyamuk Ae. aegypti. Komponen senyawa yang terkandung dalam 

kayu jati antara lain tri poliprena, phenil naphthalene, antraquinone, dan 

komponen lain yang belum terdeteksi (Sipon et al., 2001 dalam Siregar, 2005).  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Haupt et al. 2003, 2-methyl-

anthraquinone merupakan komponen utama hasil ekstrak kayu jati, yang lebih 

dikenal dengan tectoquinone. 

Anthraquinone merupakan golongan quinone terbesar yang ada di alam. 

Anthraquinone yang terdapat di alam pada umumnya berbentuk glikosida, tidak 

dalam bentuk bebas. Banyak anthraquinone dalam bentuk glikosida yang bagian 

gulanya terikat dengan salah satu gugus hidroksil fenolik. Anthraquinone 

memiliki bentuk berupa kristal dengan titik leleh yang tinggi dan memiliki sifat 

larut pada pelarut organik. Anthraquinone pada umumnya berwarna merah, 

namun ada juga yang berwarna kuning sampai coklat (Mulyana, 2002). 

Anthraquinone merupakan senyawa organik yang terjadi secara alami pada 

tanaman tertentu, salah satunya adalah kayu jati. Senyawa ini digunakan secara 
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komersial untuk memproduksi pewarna, digunakan sebagai katalis dalam 

produksi bubur kayu dan kertas, serta digunakan untuk pengusir burung. Karena 

senyawa ini sifatnya pencahar, maka juga digunakan untuk mengobati sembelit 

(Wisegeek, 2012). 

 

Gambar 2.7. Struktur Molekul 2-methyl-anthraquinone  
 (Chemblink, 2012) 

Struktur 2-methyl-anthraquinone (C15H10O2) mempunyai titik lebur 168 

OC, titik didih 236 OC, dan titik nyala 209 OC. 2-methyl-anthraquinone dikenal 

dengan nama methylanthraquinone atau tectoquinone, yang merupakan senyawa 

dominan yang terdapat pada ekstraktif beberapa jenis kayu, salah satunya kayu 

jati. Menurut Leyva et al. (1998) dalam Nugraha (2011), kayu jati (T. grandis) 

dilaporkan memiliki kandungan tectoquinone sekitar 0,3% dari bobot kayu yang 

dihasilkan dengan pelarut campuran toluen/etanol 1:1.  

 

2.3.5 Uji Toksisitas Akut  

2.3.5.1 Definisi 

Uji toksisitas akut adalah uji yang dilakukan dengan memberikan bahan 

yang akan diuji selama jangka waktu pendek, misalnya 24 jam atau sampai 
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dengan 7 -14 hari pada kasus-kasus tertentu. Uji Toksisitas ini selain untuk 

mengetahui dosis lethal suatu senyawa juga bertujuan untuk mengetahui efek 

suatu bahan uji terhadap fungsi fisiologi tubuh, seperti respirasi, sirkulasi, 

lokomosi, dan perilaku hewan coba (Kusumawati, 2004: 70). Pengujian toksisitas 

ini dilakukan untuk menentukan dosis atau konsentrasi letal median toksikan atau 

dikenal dengan istilah Lethal Dose 50 (LD50) atau Lethal Consentration 50 

(LC50). Nilai LD50 atau LC50 didefinisikan sebagai dosis atau konsentrasi suatu 

toksikan yang secara statistik diharapkan dapat membunuh 50% hewan uji. Nilai 

uji akut dapat dipakai sebagai acuan untuk uji selanjutnya, yaitu uji toksisitas 

subkronik dan uji toksisitas kronik (Whitehouse, 2001).  

2.3.5.2 Tujuan  

Penentuan DL50 merupakan tahap awal untuk mengetahui keamanan bahan 

yang akan digunakan manusia dengan menentukan besarnya dosis yang 

menyebabkan kematian 50% pada hewan uji setelah pemberian dosis tunggal. 

DL50 bahan obat mutlak harus ditentukan karena nilai ini digunakan dalam 

penilaian rasio manfaat (khasiat) dan daya racun yang dinyatakan sebagai indeks 

terapi obat (DL50/ DE50). Makin besar indeks terapi, makin aman obat tersebut 

jika digunakan (Soemardji, 2002). Uji LD50 juga dapat digunakan untuk 

membantu mengidentifikasi reaksi racun, memberikan informasi tentang dosis 

yang terkait dengan target-organ toksisitas, serta dapat diekstrapolasi untuk 

digunakan dalam diagnosis dan pengobatan reaksi beracun pada manusia 

(Hodgson, 2004: 353). 
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2.3.5.3 Pemilihan Hewan Coba 

Menurut Loomis dan Hayes (1996: 208-213), tidak ada aturan tetap yang 

mengatur pemilihan spesies hewan coba. Pada dasarnya tidak ada satu hewan pun 

yang sempurna untuk uji toksisitas akut yang kemudian akan digunakan oleh 

manusia. Hewan coba yang biasa digunakan pada uji toksisitas akut adalah tikus, 

mencit, marmut, kelinci, babi, anjing, dan monyet. Tikus dan mencit merupakan 

spesies hewan coba secara umum, dalam penentuan dosis LD50 (C. Lu, 1995:87).  

Tikus dan mencit biasanya dipilih sebagai hewan uji karena ukuranya yang 

kecil, masa hidupnya relatif pendek, mudah didapat, dan ketersediaan data dari 

penelitian sebelumnya. Untuk pengujian dengan efek yang lebih kompleks, 

biasanya digunakan hewan tingkat tinggi seperti anjing dan monyet. Hewan uji 

yang dipakai harus berasal dari sumber yang tertelusur, usia yang sama, dan 

diaklimatisasi dengan kondisi laboratorium pengujian terlebih dahulu. Penentuan 

uji toksisitas baiknya dilakukan pada kedua jenis kelamin hewan uji bila 

memungkinkan. Tetapi sekarang ini biasanya hanya dilakukan pada satu jenis 

kelamin saja, yaitu jantan karena menghindari faktor bias yang berasal dari 

hormonal (Farhani, 2011: 49). 

Dalam penelitian ini mencit dipilih sebagai hewan coba. Alasan memilih 

mencit dikarenakan mencit mempunyai karakteristik antara lain dalam 

laboratorium mencit mudah ditangani, ia bersifat penakut, fotofobik, cenderung 

berkumpul sesamanya, mempunyai kecenderungan untuk bersembunyi, dan lebih 

aktif pada malam hari. Kehadiran manusia akan menghambat mencit. Suhu tubuh 

normal: 37,4°C. Laju respirasi normal 163 tiap menit (Anonim, 2006). Alasan lain 
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memilih mencit sebagai hewan coba dikarenakan ukurannya kecil (berat badan 

kurang dari 1kg), mudah dipegang dan dikendalikan, pemberian materi (ekstraksi 

mudah dilakukan dengan berbagai rute, mudah dikembangbiakkan dan mudah 

dipelihara dilaboratorium, lama hidup relatif singkat, dan fisiologi diperkirakan 

sesuai atau identik dengan manusia (Kusumawati, 2004: 67).  

2.3.5.4 Perlakuan Terhadap Hewan Coba  

Setelah sejumlah hewan uji terpilih, selanjutnya diadaptasikan di 

laboratorium paling tidak selama satu minggu. Karantina ini bertujuan untuk 

mengkondisikan hewan dengan suasana laboratorium dan untuk menghilangkan 

stres akibat transportasi. Penimbangan berat badan dilakukan satu hari sebelum 

perlakuan. Kemudian hewan uji dibagi menjadi beberapa kelompok, sesuai 

dengan jumlah peringkat dosis senyawa uji yang akan diberikan, ditambah satu 

kelompok kontrol negatif (Anonim, 2006). Masing-masing kelompok uji minimal 

terdiri dari lima ekor hewan (WHO, 1993: 35). 

Sedapat mungkin senyawa uji dipersiapkan sebagai sediaan larutan. 

Menurut Hodgson (2004: 361), pemberian senyawa pada hewan coba memiliki 

dosis maksimum (yaitu 5000mg/kgBB). Dosis yang diberikan minimal ada 4 

peringkat dosis, yang diperkirakan menyebabkan 10-90% kematian hewan coba 

pada masa uji akhir.  

2.3.5.5 Cara Pemberian Toksikan 

Pada dasarnya, pemberian toksikan diberikan melalui jalur yang sama 

dengan pemaparan ke manusia. Beberapa teknik yang biasa digunakan adalah 
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oral, dermal, inhalasi, atau jalur parental berupa injeksi intravena dan 

intraperitoneal (Farhani, 2011: 49).  

Cara pemberian senyawa pada hewan coba yang lazim adalah per-oral, 

namun yang paling tepat adalah dengan mempertimbangkan kemungkinan cara 

pemberian senyawa tersebut pada manusia. Kebanyakan orang lebih memilih 

memakai obat dari kulit atau melalui inhalasi karena kemudahannya. Tetapi uji 

toksisitas melalui kedua cara tersebut sulit dilakukan. Menurut Loomis dan Hayes 

(1996: 79), ada beberapa alasan mengenai hal ini antara lain pemberian zat kimia 

melalui oral secara cepat akan diabsorbsi oleh saluran cerna, zat kimia akan 

dimetabolisme di hati sesuai dengan kadar yang tertelan dan hal ini tidak terjadi 

pada jalur pemberian lainnya. Senyawa yang telah diketahui toksik pada hati, 

dapat diduga akan lebih toksik lewat pemberian oral yang berulang-ulang. 

Penggunaan berulang-ulang melalui jalur oral pada hewan percobaan mungkin 

menimbulkan perubahan degeneratif dalam hati. 

2.3.5.6 Pengamatan  

Setelah hewan uji mendapat perlakuan, diamati dengan cermat dan dicatat 

waktu hilangnya refleks ditandai dengan hilangnya kemampuan hewan uji untuk 

membalikan badan dari keadaan terlentang. Masa pengamatan dilakukan selama 

24 jam, kecuali pada kasus-kasus tertentu dapat selama 7-14 hari. Kriteria 

pengamatan meliputi: 

1. Pengamatan fisik terhadap gejala-gejala toksik, meliputi aktifitas lokomotor, 

reaksi yang aneh, fonasi, sensitifitas terhadap rasa sakit, sensitivitas terhadap 

bunyi, sensitivitas terhadap sentuhan, interaksi, ekor abnormal, perilaku 
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agresif, ataksia, konvulsi, paralisis, respon somatis, kelemahan, tremor, 

eksoftalmus, iritasi mata, refleks kornea, lakrimasi, nistagmus, fotofobia, 

defekasi, kencing, salivasi, apnea, dispnea, pernafasan, sekret hidung, suhu 

badan, sianosis, piloereksi, dan kematian.  

2. Perubahan berat badan.  

3. Jumlah hewan yang mati pada masing-masing kelompok uji.  

4. Histopatologi organ (Anonim, 2006). 

Setelah mencit dipejani dengan ekstrak kayu jati melalui jalur per-oral, 

mencit diamati selama 24 jam setelah pemberian ekstrak. Adapun tipe-tipe efek 

yang mungkin diamati atau diperoleh selama pengamatan  pada mencit adalah 

sebagai berikut:  

Tabel 2.1. Pemeriksaan dan Pengamatan Gejala Toksik pada Hewan Uji  

No Parameter Keterangan 
1.  Aktivitas • Aktivitas lokomotor 

turun 
• Aktivitas lokomotor 

naik 
• Melompat-lompat 

Aktivitas lokomotor merupakan gerak 
memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat 
yang lain. Macam-macam gerak lokomotor, yaitu: 
lari, lompat, loncat, memanjat. 

2.  Reaksi yang 
aneh 

• Berkeliling tanpa arah 
• Menyeruduk 
• Menjilat-jilat dinding  
• Gerakan menyodok 

hidung 
• Gerakan berputar-putar 

Reaksi yang aneh merupakan reaksi yang tidak 
biasanya dilakukan oleh hewan coba, misalnya 
adalah berputar-putar tanpa arah, menyeruduk, 
menjilat-jilat dinding kandang, memukul-
mukulkan hidung pada kandang. 

3.  Fonasi • Fonasi naik 
• Fonasi turun 
• Fonasi abnormal 

Fonasi di sini merupakan suara yang dikeluarkan 
mencit. Jika mencit banyak bersuara, maka 
dinyatakan fonasi naik dan sebaliknya.  

4.  Sensitivitas 
terhadap 
rasa sakit 

• Sensitivitas naik 
• Sensitivitas turun 
• Analgesik 

Dengan memberikan respon nyeri kepada mencit. 

5.  Sensitivitas 
terhadap 
bunyi 

• Sensitivitas naik 
• Sensitivitas turun 
• Reaktivitas 

Dengan memberikan respon suara kepada mencit. 

6.  Sensitivitas 
terhadap 

• Sensitivitas naik Dengan memberikan respon sentuh kepada 
mencit, misalnya dengan memberi respon 
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No Parameter Keterangan 
sentuhan • Sensitivitas turun 

• Ada reaksi pinal  
• Reaksi pinal hilang 

sentuhan dengan benda tumpul pada bagian 
dalam daun telingga mencit (refleks pinal). 

7.  Interaksi  
sosial 

• Saling bertabrakan  Dinilai dari bagaimana interaksi mencit satu 
dengan yang lainnya.

8.  Ekor 
abnormal 

• Ekor kaku 
• Ekor lemas 

 

9.  Perilaku 
agresif 

• Sesama spesies naik 
• Sesama spesies turun 

Kecenderungan ingin menyerang antar mencit 
satu dengan yang lainnya.  

10.  Ataksia  Kegagalan kontrol otot tangan dan kaki, 
menyebabkan kurangnya keseimbangan, misalnya 
kikuk, gerakan canggung dan tidak kokoh.  

11.  Konvulsi • Konvulsi tonis 
• Konvulsi klonis 
• Konvulsi campuran 

Kekejangan pada bagian tubuh. Dinamakan 
konvulsi tonis jika berlangsung lama, dan 
konvulsi klonis jika disertai kontraksi dan 
relaksasi secara bergantian.  

12.  Paralisis  Hilangnya kemampuan untuk bergerak (lumpuh). 
13.  Respon 

somatis 
• Mencakar 
• Menggeliat 

 

14.  Kelemahan • Lesu 
• Hilang kesadaran 

 

15.  Tremor • Tremor istirahat dan 
bergerak 

• Tremor istirahat saja 

Gerakan gemetar yang berirama, tidak terkendali, 
terjadi karena otot berkontraksi dan berelaksasi 
secara berulang-ulang.  

16.  Eksoftalmus  Bola mata menonjol keluar. 
17.  Iritasi mata • Opasitas mata 

• Berkedip berlebih 
• Iritasi 

Opasitas mata merupakan kekeruhan pada mata, 
misalnya seperti pada penderita katarak. 

18.  Lakrimasi  Sekresi air mata yang berlebihan. 
19.  Nistagmus  Gerakan bola mata yang cepat di luar 

kemampuan. 
20.  Fotofobia  Sensitifitas terhadap cahaya. 
21.  Defekasi • Defekasi naik 

• Defekasi turun 
• Diare 
• Berak darah 

Proses buang air besar. 

22.  Kencing • Kencing berlebih 
• Kencing berkurang 
• Kencing darah 

 

23.  Salivasi • Salivasi 
• Mulut kering 

Pengeluaran air liur. 

24.  Apnea  Henti napas. 
25.  Dispnea  Sesak atau sulit napas. 
26.  Pernafasan • Laju pernafasan naik 

• Laju pernafasan turun 
• Kedalaman pernafasan 

naik 
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No Parameter Keterangan 
• Kedalaman pernafasan 

turun 
Pernafasan tidak teratur 

27.  Sekret 
hidung 

  

28.  Suhu badan   
29.  Sianosis  Kebiruan pada kulit dan membran mukosa, yang 

disebabkan karena penumpukan 
deoksihemoglobin pada pembuluh darah kecil 
pada area tersebut.  

30.  Piloereksi  Berdirinya rambut akibat kontraksi otot.  
31.  Kematian   

Sumber: Loomis dan Hayes, 1996: 211-212.  

2.3.5.7 Analisis dan Evaluasi Hasil  

Data gejala – gejala toksik yang didapat dari fungsi vital, dapat dipakai 

sebagai pengevaluasi mekanisme penyebab kematian secara kualitatif. Data hasil 

pemeriksaan histopatologi digunakan untuk mengevaluasi spektrum efek toksik. 

Data jumlah hewan yang mati dapat digunakan untuk menentukan nilai LD50. Jika 

pada batas dosis maksimum tercapai, namun belum diketahui LD50-nya, maka 

hasil yang didapat tertulis “LD50 lebih dari 5.000mg/kgBB” . Dan jika sampai 

pada batas volume maksimum yang boleh diberikan pada hewan uji, namun 

belum menimbulkan kematian, maka dosis tertinggi tersebut dinyatakan sebagai 

LD50 semu (LD50) (Anonim, 2006).  

2.3.6 Lethal Dose 50 (LD50) 

Lethal Dose 50 adalah suatu besaran yang diturunkan secara statistik, guna 

menyatakan dosis tunggal sesuatu senyawa yang diperkirakan dapat mematikan 

atau menimbulkan efek toksik yang berarti pada 50% hewan coba setelah  

perlakuan (Whitehouse, 2001). LD50 merupakan tolak ukur kuantitatif yang sering 

digunakan untuk menyatakan kisaran dosis letal. Ada beberapa pendapat yang 
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menyatakan tidak setuju, bahwa LD50 masih dapat digunakan untuk uji toksisitas 

akut. Namun ada juga beberapa kalangan yang masih setuju, dengan 

pertimbangan: 

1. Jika lakukan dengan baik, uji toksisitas akut tidak hanya mengukur LD50, 

tetapi juga memeberikan informasi tentang waktu kematian, penyebab 

kematian, gejala – gejala sebelum kematian, organ yang terkena efek, dan 

kemampuan pemulihan dari efek nonlethal. 

2. Hasil dari penelitian dapat digunakan untuk memperoleh informasi yang 

dapat digunakan untuk uji toksisitas subkronik selanjutnya.  

3. Tes LD50 tidak membutuhkan banyak waktu. 

4. Hasil tes ini dapat langsung digunakan sebagai perkiraan risiko suatu 

senyawa terhadap konsumen atau pasien. 

Pada dasarnya, nilai tes LD50 yang harus dilaporkan selain jumlah hewan 

yang mati, juga harus disebutkan durasi pengamatan. Bila pengamatan dilakukan 

dalam 24 jam setelah perlakuan, maka hasilnya tertulis “LD50 24 jam”. Namun 

seiring perkembangan, hal ini sudah tidak diperhatikan lagi, karena pada 

umumnya tes LD50 dilakukan dalam 24 jam pertama, sehingga penulisan hasil tes 

“LD50” saja sudah cukup untuk mewakili tes LD50 yang diamati dalam 24 jam. 

Bila dibutuhkan, tes ini dapat dilakukan lebih dari 14 hari. Contohnya, pada 

senyawa tricresyl phosphat, akan memberikan pengaruh secara neurogik pada hari 

10 – 14, sehingga bila diamati pada 24 jam pertama tidak akan menemukan hasil 

yang berarti. Jika begitu tentu saja penulisan hasil harus disertai dengan durasi 

pengamatan (Loomis dan Hayes, 1996: 233). 
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Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi nilai LD50 antara lain spesies, 

strain, jenis kelamin, umur, berat badan, gender, kesehatan nutrisi, dan isi perut 

hewan coba. Teknis pemberian juga mempengaruhi hasil, antara lain waktu 

pemberian, suhu lingkungan, kelembaban, dan sirkulasi udara. Kesalahan manusia 

juga dapat mempengaruhi hasil ini, sehingga sebelum melakukan penelitian, ada 

baiknya memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil ini (Hodgson, 

2004: 360). 

Secara umum, semakin kecil nilai LD50, semakin toksik senyawa tersebut. 

Begitu pula sebaliknya, semakin besar nilai LD50, semakin rendah toksisitasnya. 

Hasil yang diperoleh (dalam mg/kgBB) dapat digolongkan menurut potensi 

ketoksikan akut senyawa uji menjadi beberapa kelas, seperti yang terlihat pada 

tabel berikut:  

Tabel 2.2. Kategori Toksisitas  

No Kelas  LD50 (mg/kgBB) 
1 Luar biasa toksik  1 atau kurang 
2 Sangat toksik  1-50 
3 Cukup toksik  50-500 
4 Sedikit toksik  500-5.000 
5 Praktis tidak toksik  5.000-15.000 
6 Relatif kurang berbahaya Lebih dari 15.000 

Sumber: Loomis dan Hayes, 1996: 25.   
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2.4 KERANGKA TEORI  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.8. Kerangka Teori 

(Sumber: Modifikasi Loomis dan Hayes (1996), Hodgson (2004), Kusumawati 
(2004), Anonim (2006), dan Farhani (2011)). 

Ekstrak kayu jati 
(Tectona grandis L.f) 

Mencit  

Yang perlu diperhatikan:  
 
• Status fisiologi  :  umur, berat, jenis 

kelamin, strain. 
• Lingkungan  :  suhu, kelembaban, 

sirkulasi udara, 
intensitas cahaya. 

• Kesehatan  :  nutrisi  
• Makanan  :  komposisi, kuantitas, 

cara pemberian. 
• Minuman  :  mutu air, kuantitas 

air, cara pemberian. 

• Perancangan perlakuan:  
pemindahan,  pengelompokan acak, 
adaptasi, recovery 

• Pra uji  
• Uji sebenarnya 

Berat badan  Histopatologi organ Gejala toksik  Kematian mencit 
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BAB III 
METODE PENELITIAN  

 

3.10 KERANGKA KONSEP  

Kerangka konsep dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
Gambar 3.1. Kerangka Konsep 

 
3.11 VARIABEL PENELITIAN  

Variabel penelitian dalam penelitian ini adalah:  

3.11.1 Variabel Bebas  

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah ekstrak kayu jati (Tectona 

grandis L.f) dalam berbagai dosis per oral. 

 

 

Variabel Bebas 
 

Ekstrak kayu jati (Tectona 
grandis L.f)  

Variabel Terikat 
 

Jumlah kematian mencit 
dengan gejala toksik 

Variabel Perancu 
 

1. Strain mencit 
2. Jenis kelamin 
3. Kondisi lingkungan 

(suhu dan kelembaban) 
4. Berat badan  
5. Umur 
6. Cara pemberian ekstrak 
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3.11.2 Variabel Terikat  

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah jumlah kematian mencit 

dengan gejala toksik. 

3.11.3 Variabel Pengganggu 

Variabel pengganggu dalam penelitian ini meliputi strain mencit, jenis 

kelamin mencit, kondisi lingkungan (meliputi suhu dan kelembaban), berat badan 

mencit, umur mencit, dan cara pemberian ekstrak. Variabel yang dapat 

mengganggu hasil penelitian ini dikendalikan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut:  

1. Strain mencit  

Strain mencit dikendalikan dengan cara menggunakan mencit strain Balb/c 

sebagai sampel dalam penelitian. Dalam penelitian ini mencit putih (strain 

Balb/c) dipilih karena hewan ini dapat berkembang biak secara seragam, 

relatif murah, mudah didapat, mudah ditangani, sensitif terhadap obat dengan 

dosis kecil, terdapat banyak data toksikologi tentang jenis hewan ini, serta 

digunakan secara luas untuk uji toksisitas akut (Lu, 1995: 87).  

2. Jenis kelamin mencit  

Jenis kelamin  mencit dikendalikan dengan cara menggunakan mencit strain 

Balb/c jantan sebagai sampel dalam penelitian. Uji ini menggunakan mencit 

berjenis kelamin jantan dikarenakan untuk menghindari faktor bias yang 

berasal dari hormonal (Farhani, 2011: 49). 
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3. Kondisi lingkungan  

Suhu dan kelembaban dikendalikan dengan cara melakukan penelitian di 

laboratorium dalam ruangan tertutup, sehingga akan diperoleh kisaran suhu 

dan kelembaban ruangan, yang tidak mempengaruhi pertumbuhan dan 

kehidupan mencit. Suhu optimum yang baik untuk kehidupan mencit adalah 

antara rentang 18-26 oC, sedangkan kelembaban relatif udara yang ideal untuk 

mencit adalah antara rentang 40-70% (Mangkoewidjojo, 2006). 

4. Berat badan mencit  

Berat badan mencit dikendalikan dengan cara menggunakan mencit dengan 

berat badan 20-30 gram sebagai sampel dalam penelitian, dikarenakan berat 

badan mencit jantan dewasa adalah 20-40 gram (Yuwono,dkk, 2012). 

5. Umur mencit  

Umur mencit dikendalikan dengan cara menggunakan mencit yang berumur 2-

3 bulan sebagai sampel dalam penelitian, dikarenakan kisaran umur mencit 

dewasa adalah 6-8 minggu, pada umur ini mencit mempunyai ketahanan tubuh 

yang baik dibandingkan pada mencit yang masih muda atau mencit yang 

sudah tua. Apabila ketahanan tubuh kurang baik atau menurun akan 

meningkatkan risiko kematian (Yuwono,dkk, 2012). 

6. Cara pemberian ekstrak  

Ekstrak kayu jati diberikan dengan cara per-oral. Menurut Loomis dan Hayes 

(1996: 79), ada beberapa alasan mengenai hal ini antara lain pemberian zat 

kimia melalui oral secara cepat akan diabsorbsi oleh saluran cerna, zat kimia 



41 
 

 
 

akan dimetabolisme di hati sesuai dengan kadar yang tertelan dan hal ini tidak 

terjadi pada jalur pemberian lainnya. 

 

3.12 HIPOTESIS PENELITIAN  

Hipotesis dari penelitian ini adalah:  

Dosis ekstrak kayu jati (Tectona grandis L.f) yang mengakibatkan 

kematian 50% adalah 5.000-15.000 mg/kgBB (“Praktis Tidak Toksik” menurut 

kriteria Loomis dan Hayes, 1996). 

 

3.13 DEFINISI OPERASIONAL DAN SKALA PENGUKURAN 

VARIABEL  

Definisi operasional merupakan pengertian tentang setiap variabel yang 

diteliti dalam konteks penelitian tersebut. 

Tabel 3.1 Definisi Operasional  

Variabel Definisi 
Operasional Skala Instrumen 

Dosis ekstrak 
kayu jati 
(Tectona grandis 
L.f) per oral. 

Sampel kayu jati 
(Tectona grandis L.f) 
yang berasal dari 
KPH Blora, 
diekstraksi dengan 
etanol/toluen (3:1).  
 

Ordinal,  
dengan kategori:  
- 0 mg/25 gBB/ml 

(kontrol) 
- 0,125 mg/25 g BB/ml 
- 1,25 mg/25 g BB/ml 
- 12,5 mg/25 g BB/ml 
- 125 mg/25 g BB/ml 
berdasarkan kriteria Loomis) 

Alat untuk membuat 
simplisia bahan uji 
Tectona grandis L.f, 
dan timbangan untuk 
mengetahui ukuran 
serbuk ekstrak kayu 
jati yang digunakan.   

Jumlah kematian 
mencit dengan 
gejala toksik 

Angka yang 
menunjukkan jumlah 
mencit yang mati 
dengan gejala toksik 
seperti yang ada pada 
lembar observasi 
(lampiran), yang 

Rasio  Perhitungan manual 
terhadap jumlah 
kematian mencit 
dengan gejala toksik, 
dan hasil ditulis pada 
lembar observasi.  
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Variabel Definisi 
Operasional Skala Instrumen 

dihitung pada 24 jam 
setelah perlakuan. 

LD50 ekstrak 
kayu jati 

dosis ekstrak kayu 
jati yang 
menyebabkan 
kematian 50% 
mencit pada tiap 
kelompok perlakuan 
dalam penelitian. 

Rasio   Uji Probit. 

 

3.14 JENIS RANCANGAN PENELITIAN  

Dalam penelitian ini menggunakan rancangan penelitian ekperimen murni. 

Dengan mengadakan intervensi atau mengenakan perlakuan kepada satu atau 

lebih kelompok eksperimen, kemudian hasil (akibat) dari intervensi tersebut 

dibandingkan dengan kelompok yang tidak dikenakan perlakuan atau disebut 

dengan kelompok kontrol. Rancangan atau desain penelitian yang digunakan 

adalah post test only control group design. Dalam rancangan penelitian ini tidak 

diadakan pretes, karena kasus-kasusnya telah dirandomisasi baik pada kelompok 

eksperimen maupun kelompok kontrol, kelompok-kelompok tersebut dianggap 

sama sebelum dilakukan perlakuan.  Adapun bentuk rancangan ini adalah sebagai 

berikut:  

 

 

 
 
 
 

Gambar 3.2. Rancangan Post Tes Only Control Group Design  
(Sumber: Notoatmojo, 2005) 

A 

P 

K 

X O 

O 
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Keterangan :  

A : Pembagian sampel ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok P (perlakuan) 

dan kelompok K (kontrol), yang dilakukan secara acak.  

P  : Kelompok perlakuan. 

K : Kelompok kontrol. 

X : Perlakuan eksperimental (pemberian ekstrak kayu jati secara per-oral). 

O : Observasi (jumlah kematian hewan coba sesudah perlakuan) (Notoatmojo, 

2005: 167). 

Dengan rancangan ini, peneliti mengukur pengaruh perlakuan (intervensi) 

pada kelompok eksperimen dengan cara membandingkan kelompok tersebut 

dengan kelompok kontrol.  

 

3.15 POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN 

3.15.1 Populasi  

Populasi eksperimen dalam penelitian ini adalah mencit strain Balb/c yang 

diperoleh dari Laboratorium Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam, Universitas Negeri Semarang. 

3.15.2 Sampel  

Penentuan sampel menurut ketentuan WHO (1993: 35), yakni dengan 

jumlah sampel minimal 5 untuk setiap kelompok perlakuan. Penelitian ini 

menggunakan 6 ekor mencit Balb/c untuk tiap kelompok. Jadi jumlah sampel 

dalam penelitian ini adalah 30 ekor mencit. 
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3.15.3 Kriteria Inklusi 

1. Mencit strain Balb/c. 

2. Jenis kelamin jantan. 

3. Berat badan 20-30 gram. 

4. Umur 2-3 bulan. 

5. Tingkah laku dan aktifitas normal. 

6. Tidak ada kelainan anatomi yang tampak. 

3.15.4 Kriteria Ekslusi 

1. Mencit tampak sakit. 

2. Mencit mati. 

 

3.16 ALAT DAN BAHAN 

3.16.1 Alat 

Alat-alat yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:  

1. Kandang mencit 

2. Mikro pipet kepekaan 0,001 ml. 

3. Timbangan digital  

4. Sonde lambung 

5. Kapas  

6. Tabung erlenmeyer 

7. Stop watch/jam 

8. Alat untuk membuat simplisia bahan uji tectona grandis Lin. f. 
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3.16.2 Bahan  

Bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Ekstrak etanol/toluen (3:1) kayu jati (Tectona grandis Lin. f) yang diproses di 

Laboratorium Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang.  

2. Mencit jantan strain Balb/c. 

3. Makanan (pelet) dan minuman (air isi ulang) mencit.  

 

3.17 PROSEDUR PENELITIAN  

3.17.1 Persiapan Penelitian  

3.17.1.1 Persiapan Mencit  

Mencit yang digunakan dalam penelitian adalah mencit stain Balb/c  hasil 

biakan laboratorium Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. 

Penelitian ini menggunakan 30 ekor mencit, dimana setiap kelompok 

menggunakan 6 ekor mencit.  

3.17.1.2 Bahan dan Alat Pembuatan Ekstrak Kayu Jati  

Bahan dan alat yang digunakan dalam pembuatan ekstrak kayu jati adalah 

sebagai berikut:  

1. Kayu jati atau serbuk kayu jati sebagai bahan pembuatan ekstrak. 

2. Campuran pelarut tanol/toluen (3:1) digunakan sebagai pelarut dalam 

pembuatan ekstrak.  

3. Tabung erlenmeyer, untuk mengukur volume pelarut dan volume ekstrak. 

4. Alat soxhlet beserta perlengkapannya. 
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5. Elektromanthel, untuk menguapkan pelarut (suhu 60 oC), sehingga pelarut 

hilang. 

6. Oven (suhu 50 oC selama 2-3 hari) untuk mengeringkan ekstrak. 

7. Blender, untuk menghaluskan hasil ekstraksi sehingga didapatkan ekstrak 

serbuk. 

3.17.1.3 Bahan dan Alat Uji 

1. Lima kandang mencit yang akan digunakan sebagai tempat mencit selama 

perlakuan.  

2. Timbangan digital, untuk menimbang berat ekstrak kayu jati yang diperlukan 

setiap kali perlakuan.  

3. Ekstrak kayu jati, zat yang digunakan untuk pemberi perlakuan. 

4. Aquades, untuk mengencerkan ekstrak kayu jati dan untuk diberikan pada 

kelompok kontrol. 

5. Mikro pipet kepekaan 0,001 ml, digunakan untuk mengatur pengenceran 

ekstrak kayu jati menjadi beberapa dosis.  

6. Sonde lambung, digunakan untuk memberikan dosis ekstrak kayu jati pada 

mencit.  

7. Stop watch/jam, untuk mengukur waktu pengamatan.  

8. Daftar pemeriksaan fisik dan pengamatan, untuk mencatat hasil pengamatan.  

3.17.1.4 Penetapan Dosis  

LD50 dan LD90  ekstrak kayu jati pada larva nyamuk Ae. aegypti masing-

masing sebesar 27,66 µg/ml dan 36,19 µg/ml, akan tetapi tidak ada faktor 

konversi dari larva ke mencit. Dosis terbesar untuk hewan coba adalah 5.000 
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mg/kgBB, rata-rata berat badan mencit dalam sampel penelitian adalah 24,53 

gram, dibulatkan menjadi 25 gram. Sehingga dosis terbesar yang didapat adalah 

5.000 mg/kgBB/ml  125 mg/25gBB/ml. Setelah diorientasi didapatkan dosis 

terbesar untuk penelitian adalah 125 mg/25gBB/ml dan dosis terkecil adalah 

0,125 mg/25gBB/ml. Untuk mendapatkan hasil yang baik digunakan dosis secra 

berturut-turut yang akan mengikuti progresi geometris yaitu dengan rumus 

sebagai berikut: YN = Y1 x RN-1
 (Setyawati, 2008: 23). 

Keterangan: 

Y1  =  Dosis pertama, 

YN  =  Dosis ke-N, 

R  =  Faktor geometris ≠ 0 atau 1 kelipatan dosis.  

YN = Y1 x RN-1 

125 = 0,125 x R4-1 

R3 = 125/0,125 

R3 = 1000 

R = 10 

Berdasarkan perhitungan tersebut, untuk mendapatkan 4 dosis digunakan 

kelipatan antar dosis sebesar 10, sehingga perhitungan dosis yang akan diberikan 

sebagai berikut:  

1) Dosis 1 = 0,125 mg/25 gBB/ml atau 5 mg/KgBB 

2) Dosis 2 = 1,25 mg/25 gBB/ml atau 50 mg/KgBB 

3) Dosis 3 = 12,5 mg/25 gBB/ml atau 500 mg/KgBB 

4) Dosis 4 = 125 mg/25 gBB/ml atau 5.000 mg/KgBB 
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3.17.2 Pelaksanaan Penelitian  

3.17.2.1 Aklimatisasi 

Sebelum mendapat perlakuan, 30 ekor mencit Balb/c jantan sehat, 

berusia 2–3 bulan dengan berat badan 20–30 gram, mengalami masa adaptasi dan 

diberi ransum pakan standar dan minum selama tujuh hari secara ad libitum. 

Proses aklimatisasi dilakukan di Kandang Hewan Coba Laboratorium Biologi, 

FMIPA Universitas Negeri Semarang.  

3.17.2.2 Randomisasi 

Pada penelitian ini, 30 ekor mencit Balb/c dibagi dalam 5 kelompok 

perlakuan yang masing – masing terdiri dari 6 ekor mencit yang ditentukan secara 

acak. Lima kelompok perlakuan tersebut adalah : 

1. Kelompok kontrol ( K )  : tidak diberi perlakuan (ekstrak), hanya 

diberi aquadest dan CMC per oral 1ml. 

2. Kelompok perlakuan 1 ( P1 )  : 0,125 mg/25 gBB/ml  

3. Kelompok perlakuan 2 ( P2 )  : 1,25 mg/25 gBB/ml 

4. Kelompok perlakuan 3 ( P3 )  : 12,5 mg/25 gBB/ml 

5. Kelompok perlakuan 4 (P4)  : 125 mg/25 gBB/ml 

Pemberian ekstrak kayu jati (Tectona grandis Lin. F) pada mencit Balb/c 

dilakukan melalui sonde lambung dan hanya diberikan satu kali dengan 

mengencerkan ekstrak kayu jati dengan aquades dan CMC 1 ml. Volume 

pemberian pada empat kelompok perlakuan dan kelompok kontrol sama yaitu 

1ml. Pemberian ekstrak kayu jati hanya diberikan satu kali pada awal masa 

penelitian, yaitu pada hari ke-8. Pengamatan gejala toksik dilakukan 24 jam 
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pertama dan tujuh hari setelah perlakuan. Penghitungan tikus mati dilakukan sejak 

perlakuan hingga 24 jam berikutnya dan tujuh hari setelah perlakuan. Selain 

pengamatan gejala toksik dan perhitungan jumlah kematian mencit, penelitian ini 

juga menilai histopatologi organ hati untuk menilai potensi toksik ekstrak kayu 

jati.  

 

3.18 TEKNIK ANALISIS DATA  

3.18.1 Pengolahan Data  

Untuk memperoleh suatu kesimpulan masalah yang diteliti, maka analisis 

data merupakan satu langkah penting dalam penelitian. Data yang terkumpul akan 

diolah dan dianalisis dengan menggunakan program komputer. Proses 

penggolahan data tersebut meliputi:  

1. Coding adalah kegiatan untuk mengklasifikasikan data dan jawaban menurut 

kategori masing-masing, sehingga memudahkan dalam pengelompokan data.  

2. Entry adalah kegiatan memasukkan data yang telah didapat ke dalam program 

komputer yang telah ditetapkan.  

3. Tabulating adalah tahap melakukan penyajian data melalui tabel dan agar 

mempermudah untuk dianalisis.  

3.18.2 Analisis Data  

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer dari hasil 

pengamatan mencit. Data primer yang diperoleh berupa data kuantitatif dan data 

kualitatif. Data kuantitatif yang didapatkan meliputi data jumlah kematian mencit 

dan berat badan mencit, sedangkan data kualitatif yang diperoleh meliputi data 
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gejala-gejala toksik yang muncul setelah perlakuan dan data dari hasil 

histopatologi hepar. Data kuantitatif yang diperoleh selama penelitian kemudian 

dideskripsikan dengan menggunakan program komputer, sedangkan data kualitatif 

misalnya data hasil pengamatan gejala toksik dan histopatologi organ hati mencit 

yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk tabel dan akan dideskripsikan dalam 

bentuk narasi.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN  

 

4.1 GAMBARAN UMUM  

Penelitian uji keamanan ekstrak kayu jati (Tectona gansdis L.f) sebagai 

bio-larvasida Aedes aegypti terhadap mencit menggunakan sampel sebanyak 30 

ekor mencit Balb/c. Sampel dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu satu kelompok 

kontrol dan empat kelompok perlakuan. Setiap kelompok menggunakan 6 ekor 

mencit. Dosis yang digunakan untuk kelompok perlakuan dalam penelitian ini 

adalah 0,125 mg/ 25g BB/ml, 1,25 mg/ 25g BB/ml, 12,5 mg/ 25g BB/ml, dan 125 

mg/ 25g BB/ml.  

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer dari hasil 

pengamatan mencit. Data primer yang diperoleh berupa data kuantitatif dan data 

kualitatif. Data kuantitatif yang didapatkan meliputi data jumlah kematian mencit 

dan berat badan mencit, sedangkan data kualitatif yang diperoleh meliputi data 

gejala-gejala toksik yang muncul setelah perlakuan dan data dari hasil 

histopatologi hepar. Data kuantitatif yang diperoleh selama penelitian kemudian 

dideskripsikan dengan menggunakan program komputer, sedangkan data kualitatif 

yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk tabel dan akan dideskripsikan dalam 

bentuk narasi.  
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Dari grafik diatas menunjukkan bahwa kelompok kontrol, P1, dan P2 tidak 

menimbulkan kematian mencit dalam waktu 24 jam sampai dengan 168 jam 

(tujuh hari) setelah perlakuan. Pada kelompok P3 dan P4 menunjukkan ada 

kematian satu ekor mencit dalam waktu 24 jam setelah perlakuan, dan setelah 48 

jam sampai tujuh hari tidak meimbulkan kematian. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa tingkat kematian mencit dalam penelitian tidak mencapai 50% dari jumlah 

sampel yang digunakan pada setiap kelompok perlakuan.  

Untuk menentuan LD50 yang berpengaruh terhadap mortalitas mencit 

digunakan analisis probit. Adapun hasilnya disajikan dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 4.1 Hasil Analisis Probit 

Tingkat LD (%) Dosis ekstrak kayu jati (mg/25g 
BB/ ml) 

10 72.835 

20 134.521 

30 179.002 

40 217.009 

50 252.533 

60 288.057 

70 326.063 

80 370.544 

90 432.230 

95 483.172 

99 578.731 

 

Hasil analisis menggunakan uji probit menunjukkan bahwa LD50 ekstrak 

kayu jati terhadap mencit adalah 253 mg/25 gBB/ml. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa LD50 ekstrak kayu jati tidak dapat dicapai dalam penelitian, karena dosis 

untuk mencapai LD50 lebih dari 125mg/25 gBB/ml. 
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4.2.2 Pengamatan Gejala Toksik 

Pengamatan gejala toksik yang muncul mengacu pada daftar pemeriksaan 

dan pengamatan gejala toksik pada hewan uji menurut Loomis dan Hayes, 1996: 

211-212. Selama tujuh hari pengamatan, gejala toksik yang muncul setelah 

pemberian ekstrak kayu jati (Tectona Grandis L.f) ditunjukkan pada tabel di 

bawah ini: 

Tabal 4.2 Pengamatan Gejala Toksik 
No. Parameter K P1 P2 P3 P4 
1.  Aktivitas   

 Aktivitas lokomotor turun - - - v v 
 Aktivitas lokomotor naik - - - - - 
 Melompat-lompat - - - - - 

2.  Reaksi yang aneh      
 Berkeliling tanpa arah - - - - - 
 Menyeruduk - - - - - 
 Menjilat-jilat dinding  - - - - - 
 Gerakan menyodok hidung - - - - - 
 Gerakan berputar-putar - - - - - 

3.  Fonasi      
 Fonasi naik - - - - - 
 Fonasi turun - - - - - 
 Fonasi abnormal - - - - - 

4.  Sensitivitas terhadap rasa sakit      
 Sensitivitas naik - - - - - 
 Sensitivitas turun - - - - - 
 Analgesik - - - - - 

5.  Sensitivitas terhadap bunyi      
 Sensitivitas naik - - - - - 
 Sensitivitas turun - - - - - 
 Reaktivitas - - - - - 

6.  Sensitivitas terhadap sentuhan      
 Sensitivitas naik - - - - - 
 Sensitivitas turun - - - v v 
 Ada reaksi pinal  v v v v v 
 Reaksi pinal hilang - - - - - 

7.  Interaksi sosial      
 Saling bertabrakan - - - - - 

8.  Ekor abnormal      
 Ekor kaku - - - - - 
 Ekor lemas - - - - - 

9.  Perilaku agresif - - - - - 
 Sesama spesies naik - - - - - 
 Sesama spesies turun - - - v v 
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No. Parameter K P1 P2 P3 P4 
10.  Ataksia      
11.  Konvulsi      

 Konvulsi tonis - - - - - 
 Konvulsi klonis - - - - - 
 Konvulsi campuran - - - - - 

12.  Paralisis      
13.  Respon somatis      

 Mencakar - - - - - 
 Menggeliat - - - - - 

14.  Kelemahan      
 Lesu - - - v v 
 Hilang kesadaran - - - - - 

15.  Tremor      
 Tremor istirahat dan bergerak - - - - - 
 Tremor istirahat saja - - - - - 

16.  Eksoftalmus - - - - - 
17.  Iritasi mata      

 Opasitas mata - - - - - 
 Berkedip berlebih - - - - - 
 Iritasi - - - - - 

18.  Lakrimasi - - - - - 
19.  Nistagmus - - - - - 
20.  Fotofobia - - - - - 
21.  Defekasi   

 Defekasi naik - - - - - 
 Defekasi turun - - - - - 
 Diare - - - - - 
 Berak darah - - - - - 

22.  Kencing      
 Kencing berlebih - - - - - 
 Kencing berkurang - - - - - 
 Kencing darah - - - - - 

23.  Salivasi      
 Salivasi - - - - - 
 Mulut kering - - - - - 

24.  Apnea - - - - - 
25.  Dispnea - - - - - 
26.  Pernafasan      

 Laju pernafasan naik - - - - - 
 Laju pernafasan turun - - - - - 
 Kedalaman pernafasan naik - - - - - 
 Kedalaman pernafasan turun - - - - - 
 Pernafasan tidak teratur - - - - - 

27.  Sekret hidung - - - - - 
28.  Sianosis - - - - - 
29.  Piloereksi - - - v v 
30.  Kematian - - - v v 
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Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pada kelompok kontrol, P1, dan P2 

tidak menimbulkan gejala toksik yang berarti, sedangkan pada kelompok P3 dan 

P4 mencit mengalami penurunan aktivitas lokomotor, penurunan respon sentuh, 

reaksi pinal menurun, agresifitas mencit menurun, adanya piloreksi, serta adanya 

kematian, namun ini hanya terjadi pada 2 ekor mencit pada kelompok P3 dan 3 

ekor mencit pada kelompok P4.  

4.2.3 Berat Badan Mencit Sebelum dan Sesudah Perlakuan 

Perhitungan rata-rata berat badan mencit dilakukan sebelum perlakuan dan 

selama 7 hari setelah sonde lambung ekstrak kayu jati. Uji normalitas data 

menunjukkan bahwa berat badan rata-rata sebelum perlakuan untuk kelompok 

kontrol 23,83, kelompok P1 24,0, kelompok P2 24,17, kelompok P3 26,17, dan 

kelompok P4 24,5. Hasil tersebut menunjukkan tidak ada perbedaan bermakna 

berat badan mencit dan data berat badan mencit terdistribusi normal. Berat badan 

mencit setelah perlakuan di analisis menggunakan uji One Way Anova, adapun 

hasilnya disajikan dalam tabel di bawah ini:  

Tabel 4.3 Uji One Way Anova Rata-Rata  Berat Badan 24 Jam Setelah 

Perlakuan 

Kelompok N Rata-rata Std. Deviasi Minimum Maximum P value 

Kontrol 6 23,500 1,9748 20,0 26,0 0,152

P1 6 24,667 2,9439 21,0 29,0 0,152

P2 6 26,000 1,4142 24,0 28,0 0,152

P3 6 27,333 3,6697 20,0 30,0 0,152

P4 6 25,833 2,4833 23,0 30,0 0,152
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Hasil analisis berat badan mencit setelah perlakuan menggunakan uji one 

way anova menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,152 (> 0,05). Hal tersebut 

menunjukkan bahwa rata-rata berat badan masing-masing kelompok perlakuan 

yang satu dengan yang lain tidak mempunyai perbedaan yang signifikan, sehingga 

tidak perlu dilanjutkan uji perbandingan antara kelompok perlakuan (Post Hoc 

Tests). 

4.2.4 Histopatologi Organ Hati Mencit 

Setelah tujuh hari dilakukan pengamatan, pada mencit yang masih hidup 

dilakukan pembedahan, akan tetapi tidak pada semua mencit yang masih hidup. 

Pembedahan hanya dilakukan pada salah satu sampel pada tiap kelompok 

perlakuan. Hasil pengamatan dari preparat yang telah dibuat menunjukkan bahwa 

pada organ hati menunjukkan adanya lipofisis atau perlemakan pada hepatosit. 

Perlemakan terlihat jelas pada pemeriksaan mikroskopis, terutama pada sampel 

hepar dari kelompok P2, P3 dan P4. Pada sampel hepar dari kelompok P4 tidak 

hanya terjadi perlemakan saja, akan tetapi jika diamati selnya terlihat lebih kecil 

dibandingkan dengan kelompok yang perlakuan yang lain. Untuk kelompok P1 

tidak ada perlemakan. Pada mencit yang mati tidak dilakukan pembedahan 

dikarenakan mencit telah mati kaku. Hal ini dikarenakan adanya keterlambatan 

pengamatan gejala toksik oleh peneliti. Mencit yang diketahui mati kaku tidak 

dilakukan pembedahan karena ditakutkan adanya pembusukan organ dalam pada 

mencit.  

Adapun hasil pengamatan mikroskopik dari hepar mencit adalah sebagai 

berikut: 
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Gambar 4.2. Hepatosit mencit pada 
kelompok P1 (dosis 0,125 mg/ml) 

 
 

 
Gambar 4.3. Hepatosit mencit pada 

kelompok P2 (dosis 1,25 mg/ml) 
 
 

 
Gambar 4.4. Hepatosit mencit pada 

kelompok P3 (dosis 12,5 mg/ml) 
 

 
Gambar 4.5. Hepatosit mencit pada 

kelompok P4 (dosis 125 mg/ml) 
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BAB V 

PEMBAHASAN  
 

5.1 PEMBAHASAN  

Pemilihan spesies hewan secara umum dalam uji toksisitas akut secara 

umum adalah tikus dan mencit. Dalam penelitian ini mencit putih (strain Balb/c) 

dipilih karena hewan ini dapat berkembang biak secara seragam, relatif murah, 

mudah didapat, mudah ditangani, sensitif terhadap obat dengan dosis kecil, 

terdapat banyak data toksikologi tentang jenis hewan ini, serta digunakan secara 

luas untuk uji toksisitas akut (Lu, 1995: 87). Uji ini menggunakan mencit berjenis 

kelamin jantan dikarenakan untuk menghindari faktor bias yang berasal dari 

hormonal (Farhani, 2011: 49). 

Kondisi lingkungan meliputi jenis kandang, jenis bahan alas kandang, 

suhu, serta kelembapan lingkungan LD50 suatu bahan kimia (Lu, 1995: 89) dapat 

mempengaruhi hasil penelitian. Suhu optimum yang baik untuk kehidupan mencit 

adalah antara rentang 18-26 oC, sedangkan kelembaban relalif udara yang ideal 

untuk mencit adalah antara rentang 40-70% (Mangkoewidjojo, 2006). Dalam 

penelitian ini untuk menekan variabel ini adalah dengan menggunakan jenis 

kandang dari plastik dan bagian atap kandang terbuat dari jaring-jaring kawat 

sebagai ventilasi. Di dalam kandang diletakkan bahan sisa dari penggilingan padi 

dengan jumlah yang sama yang dicampur dengan makanan mencit berupa palet 

sebanyak 23 gram, dan setiap harinya diganti agar kandang terjaga kebersihannya. 

Air minum mencit berasal dari air isi ulang biasa yang dimasukkan ke dalam botol 
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yang bagian tutupnya diberi lubang kecil. Penelitian ini dilaksanakan dalam 

Kandang Hewan Coba Laboratoriun Biologi FMIPA UNNES, yang juga 

merupakan tempat aklimatisasi mencit sebelum diberi perlakuan.  

Umur merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap daya tahan 

tubuh mencit terhadap pejanan senyawa kimia. Oleh karena itu pemilihan umur 

sangat penting dalam penelitian. Kisaran umur mencit dewasa adalah 6-8 minggu, 

pada umur ini mencit mempunyai ketahanan tubuh yang baik dibandingkan pada 

mencit yang masih muda atau mencit yang sudah tua. Apabila ketahanan tubuh 

kurang baik atau menurun akan mengakibatkan meningkatkan risiko kematian. 

Berat badan mencit jantan dewasa adalah 20-40 gram (Suwono,dkk, 2012). Oleh 

karena itu dalam penelitian ini menggunakan mencit berusia 2-3 bulan dan berat 

antara 20-30 gram.  

Untuk menentukan LD50 secara tepat, perlu dipilih suatu dosis yang akan 

membunuh sekitar separuh jumlah hewan coba yang digunakan. Sering digunakan 

empat dosis atau lebih dengan harapan bahwa diantaranya akan berada dalam 

rentang dosis yang digunakan. Weil (1952) menyarankan empat hewan coba 

dalam setiap perlakuan (Lu, 1995: 88), menurut WHO (1993) jumlah sampel 

minimal adalah lima ekor dalam setiap perlakuan, sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan 6 ekor mencit pada setiap kelompok perlakuan. Jumlah sampel 

dalam penelitian ini adalah 30 ekor mencit. Dalam penelitian ini penentuan dosis 

terbesar dilakukan dengan uji pendahuluan untuk mengetahui dosis terbesar yang 

dapat disondekan kepada mencit. Uji pendahuluan atau orientasi dilakukan pada 2 

ekor mencit. Dalam orientasi tersebut diperoleh dosis 125 mg/25 gBB/ml sebagai 



61 
 

 
 

dosis terbesar dan 0,125 mg/25 gBB/ml sebagai dosis terandah. Untuk 

mendapatkan hasil yang baik digunakan dosis secara berturut-turut yang akan 

mengikuti progresi geometris dengan rumus YN = Y1 x RN-1 (Setiawati, 2008: 23). 

Berdasarkan perhitungan tersebut, untuk mendapatkan 4 dosis digunakan 

kelipatan antar dosis sebesar 10, sehingga dosis yang akan digunakan untuk P1, 

P2, P3, dan P4 adalah 0,125 mg/25 gBB/ml, 1,25 mg/25 gBB/ml, 12,5 mg/25 

gBB/ml, dan 125 mg/25 gBB/ml. 

Menurut Nugraha (2011), ekstrak kayu jati efektif untuk memberantas 

larva Ae. aegypti, yang tujuannya adalah untuk dikembangkan menjadi insektisida 

alami pengendali penyakit demam berdarah. Tentu nantinya penggunaan insektisida 

ini akan ditempatkan pada penampungan-penampungan air, sehingga ada 

kemungkinan tertelan oleh manusia. Oleh karena itu dalam penelitian ini ekstrak 

kayu jati diberikan kepada mencit dengan cara per-oral (sonde lambung) 

dikarenakan dalam penelitian toksikan harus diberikan melalui jalur yang biasa 

digunakan pada manusia (Lu, 1995: 87). 

Dalam penelitian uji keamanan ekstrak kayu jati (Tectona grandis L.f) 

sebagai biolarvasida Aedes aegypti terhadap mencit dilakukan uji toksisitas akut 

yang merupakan uji keamanan pendahuluan terhadap ekstrak kayu jati. Melalui uji 

ini akan diukur LD50 dari ekstrak kayu jati. Dari LD50 dapat dilihat potensi 

ketoksikan suatu obat dan sebagai acuan dalam perhitungan dosis untuk uji 

toksisitas subkronik (Lu, 1995: 86). Dalam perhitungan LD50 juga dilihat 

mengenai gejala toksik yang muncul, perubahan berat badan, dan pengaruh 

pemberian dosis tunggal oral ekstrak kayu jati terhadap hati mencit dengan 
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pemeriksaan mikroskopik hepar dari sampel yang digunakan dalam penelitian. 

Nilai LD yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian adalah LD50. Hal ini 

karena dalam penelitian ini dosis yang digunakan dianggap mempunyai daya 

bunuh yang baik serta tidak berbahaya bagi manusia apabila mencapai LD50.   

Dari hasil analisis probit menunjukkan bahwa dosis ekstrak kayu jati yang 

digunakan dalam penelitian tidak mencapai LD50. Dosis untuk mencapai LD50 

ternyata lebih besar dari dosis tertinggi yang digunakan (125mg/25 gBB/ml). Dan 

dari hasil analisis probit tersebut diperoleh LD50 sebesar 253 mg/25 gBB/ml atau 

10.120 mg/kgBB. Menurut kategori toksisitas Loomis dan Hayes (1996: 25), hasil 

tersebut mempunyai makna toksikologi bahwa potensi ketoksikan akut ekstrak 

kayu jati termasuk dalam kategori praktis tidak toksik (5.000-15.000 mg/kgBB). 

Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian Nugraha (2011) yaitu LD50 dan LD90 

ekstrak kayu jati pada larva nyamuk Ae. aegypti masing-masing sebesar 27,66 

µg/ml dan 36,19 µg/ml, maka apabila dosis tersebut tertelan oleh mencit dapat 

disimpulkan bahwa dosis tersebut masih aman, karena dosis terendah dalam 

penelitian ini (0,125 mg/25 gBB) tidak membunuh bahkan tidak menimbukan 

gejala toksik. 

Selain menentukan nilai LD50 ekstrak kayu jati juga dilakukan pengamatan 

terhadap gejala-gejala toksik yang muncul dan pengamatan histologi terhadap 

organ hepar. Hasil pengamatan terhadap gejala-gejala toksik menunjukkan bahwa 

pada kelompok kontrol, P1, dan P2 tidak menimbulkan gejala toksik yang berarti, 

sedangkan pada kelompok P3 dan P4 mencit mengalami penurunan aktivitas 

lokomotor, penurunan respon sentuh, reaksi pinal menurun, agresifitas mencit 
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menurun, adanya piloreksi, serta timbulnya kematian, namun ini hanya terjadi 

pada beberapa mencit. Pada mencit yang mengalami gejala toksik pada kelompok 

P3 sebanyak 2 ekor mencit, sedangkan pada kelompok P4 sebanyak 3 ekor 

mencit. Timbulnya gajala toksik dan kematian pada mencit selain karena 

tingginya dosis P3 (12,5 mg/25 gBB/ml) dan P4 (125 mg/25 gBB/ml)  ekstrak 

kayu jati yang diberikan, juga dimungkinkan adanya faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi hasil penelitian seperti pemberian pakan dan minum yang kurang 

sesuai standar, kondisi kandang yang kurang ideal, faktor stres mencit, serta faktor 

internal lain seperti daya tahan dan kerentanan mencit. Mencit membutuhkan 3-4 

g/hewan/hari. Pakan mencit berbentuk pelet. Air minum tersedia tanpa dibatasi 

dan dapat diberikan dalam botol dengan pipa yang dilengkapi klep untuk 

mencegah pertumbuhan kuman. Kandang mencit terbuat dari plastik, dengan luas 

lantai 97 cm2/ekor dan tinggi kandang 12,7 cm/ekor.  

Pemeriksaan organ hati dilakukan karena hati merupakan pusat seluruh 

metabolisme seluruh zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Jika zat tersebut 

bersifat toksik, maka ia dapat merusak hati secara langsung atau konsekuensi dari 

perubahan metabolisme yang terjadi (Lee, 2006: 193). Oleh karena itu kerusakan 

hati dapat menjadi petunjuk apakah  suatu zat bersifat toksik atau tidak. 

Pengamatan histologi hepar dalam penelitian ini menunjukkan adanya lipofisis 

atau perlemakan pada hepatosit sampel hepar dari kelompok P2, P3, dan P4. Pada 

sampel hepar dari kelompok P4 tidak hanya terjadi perlemakan saja, akan tetapi 

jika diamati selnya terlihat lebih kecil dibandingkan dengan kelompok yang 

perlakuan yang lain, sedangkan pada kelompok P1 nampak tidak ada perlemakan 
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atau pengecilan sel hati. Adanya perlemakan hati ini menunjukkan secara patologi 

organ hepar, pemberian ekstrak kayu jati bersifat toksik terhadap hepar.  

Dari hasil analisis berat badan menggunakan uji one way anova 

menunjukkan bahwa rata-rata antar masing-masing kelompok perlakuan satu 

dengan yang lain tidak mempunyai perbedaan yang signifikan, sehingga tidak 

perlu uji perbandingan lanjutan antar kelompok perlakuan (Post Hoc Tests). Ini 

menunjukkan tidak ada pengaruh ekstrak kayu jati terhadap berat badan mencit.  

 

5.2 HAMBATAN DAN KELEMAHAN PENELITIAN 

Penelitian uji keamanan ekstrak kayu jati (Tectona grandis L.f) sebagai 

bio-larvasida Ae. aegypti terhadap mencit ini dilakukan dengan mengikuti 

prosedur penelitian yang seharusnya, namun masih terdapat banyak keterbatasan 

dalam pelaksanaannya, antara lain: 

1. Pengamatan organ hati mencit tidak dilakukan oleh ahli patologi, sehingga 

dimungkinkan adanya bias pada pengamatan. 

2. Sebelum pengambilan sampel tidak dilakukan pemeriksaan terhadap hepar 

mencit, sehingga terdapat kemungkinan ketika mencit diambil sebagai sampel 

telah memiliki kerusakan pada hepar sebelumnya. 

3. Tidak memperhatikannya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil 

penelitian seperti pemberian pakan dan minum yang kurang sesuai standar dan 

kurang bervariasi, kondisi kandang yang kurang ideal, faktor stres mencit,  

serta faktor internal lain seperti daya tahan dan kerentanan mencit. 
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4. Tikus yang mati tidak dilakukan pengamatan terhadap hepar secara langsung, 

sehingga penyebab kematian mencit tidak diketahui secara pasti, apakah 

karena ekstrak kayu jati ataukah karena faktor-faktor yang lain. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

6.1 SIMPULAN  

Berdasarkan data hasil penelitian uji keamanan ekstrak kayu jati (Tectona 

grandis L.f) sebagai bio-larvasida Aedes aegypti terhadap mencit, diketahui 

bahwa:  

1. Dari hasil analisis probit menunjukkan LD50 ekstrak kayu jati 253 mg/25 

gBB/ml atau sama dengan 10.120 mg/KgBB, menurut kriteria Loomis dan 

Hayes, 1996 termasuk dalam kategori “Praktis Tidak Toksik”. Jika dikaitkan 

dengan  penelitian Nugraha (2011), LD50 dan LD90 ekstrak kayu jati pada 

larva nyamuk Ae. aegypti masing-masing sebesar 27,66 µg/ml dan 36,19 

µg/ml, maka dapat disimpulkan bahwa dosis tersebut masih aman bagi mencit, 

karena dosis terendah dalam penelitian ini (0,125 mg/25 gBB/ml) tidak 

membunuh bahkan tidak menimbukan gejala toksik. 

2. Hasil pengamatan terhadap gejala-gejala toksik menunjukkan pada kelompok 

kontrol, P1, dan P2 tidak menimbulkan gejala toksik yang berarti, sedangkan 

pada kelompok P3 dan P4 mencit mengalami penurunan aktivitas lokomotor, 

penurunan respon sentuh, reaksi pinal menurun, agresifitas mencit menurun, 

adanya piloreksi, serta timbulnya kematian, namun ini hanya terjadi pada 

beberapa mencit.  
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3. Pemeriksaaan histologi hepar mencit pada kelompok P1, P2, P3 dan P4 

menunjukkan bahwa terdapat lipofisis atau perlemakan pada sel-sel hati, 

sedangkan pada kelompok P1 tidak menunjukkan adanya perlemakan. 

4. Dari hasil analisis berat badan menggunakan uji one way anova menunjukkan 

bahwa rata-rata berat badan masing-masing kelompok perlakuan satu dengan 

yang lain tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. 

 

6.2 SARAN  

1. Apabila melakukan penelitian yang sama atau sejenis perlu dilakukan 

pengamatan histopatologi seluruh organ-organ mencit agar potensi ketoksikan 

suatu zat kimia lebih jelas serta dilakukan second observer oleh ahli patologi 

anatomi. 

2. Melakukan pemeriksaan fungsi hati atau organ sasaran yang akan diteliti 

sebelum pengambilan sampel. 

3. Memperhatikan dan meminimalisir faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

penelitian. Faktor eksternal misalnya mengenai pakan dan minum, kandang, 

dan faktor stres mencit. Faktor internal misalnya daya tahan dan kerentanan 

mencit.  

4. Melakukan pengamatan terhadap hepar mencit yang mati secara langsung, 

sehingga penyebab kematian diketahui secara pasti. 
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Lampiran 1. Surat Tugas Pembimbing 
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Lampiran 2. Surat Ijin Penelitian dari Fakultas Ilmu Keolahragaan 
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Lampiran 3. Surat Ijin Penelitian dari Laboratorium Biologi 
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PEMERIKSAAN DAN PENGAMATAN GEJALA TOKSIK 
PADA MENCIT 

 
Tanggal Pengamatan : 
Kelompok Uji  : 

Mencit Nomor : 
Bobot Awal : 

 

No Parameter 
Waktu Pengamatan 

30 
mnt 

4 
jam 

8 
jam 

12 
jam 

24 
jam 

48 
jam 

72 
jam 

96 
jam 

120 
jam 

144 
jam 

168 
jam 

32.  Berat badan mencit             
33.  Aktivitas 

 Aktivitas lokomotor turun            
 Aktivitas lokomotor naik            
 Melompat-lompat            

34.  Reaksi yang aneh 
 Berkeliling tanpa arah    
 Menyeruduk    
 Menjilat-jilat dinding     
 Gerakan menyodok hidung    
 Gerakan berputar-putar    

35.  Fonasi 
 Fonasi naik    
 Fonasi turun    
 Fonasi abnormal    

36.  Sensitivitas terhadap rasa sakit
 Sensitivitas naik    
 Sensitivitas turun    
 Analgesik    

37.  Sensitivitas terhadap bunyi
 Sensitivitas naik    
 Sensitivitas turun    
 Reaktivitas    

38.  Sensitivitas terhadap sentuhan
 Sensitivitas naik    
 Sensitivitas turun    
 Ada reaksi pinal     
 Reaksi pinal hilang    

39.  Interaksi sosial 
 Saling bertabrakan    

40.  Ekor abnormal 
 Ekor kaku    
 Ekor lemas    

41.  Perilaku agresif 
 Sesama spesies naik    
 Sesama spesies turun    

42.  Ataksia            
43.  Konvulsi 

 Konvulsi tonis    
 Konvulsi klonis    
 Konvulsi campuran    

44.  Paralisis   
45.  Respon somatis 

Lampiran 4. Instrumen Penelitian  
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No Parameter 
Waktu Pengamatan 

30 
mnt 

4 
jam 

8 
jam 

12 
jam 

24 
jam 

48 
jam 

72 
jam 

96 
jam 

120 
jam 

144 
jam 

168 
jam 

 Mencakar    
 Menggeliat    

46.  Kelemahan 
 Lesu    
 Hilang kesadaran    

47.  Tremor 
 Tremor istirahat dan bergerak    
 Tremor istirahat saja    

48.  Eksoftalmus   
49.  Iritasi mata 

 Opasitas mata    
 Berkedip berlebih    
 Iritasi    

50.  Lakrimasi            
51.  Nistagmus   
52.  Fotofobia   
53.  Defekasi 

 Defekasi naik    
 Defekasi turun    
 Diare    
 Berak darah   

54.  Kencing 
 Kencing berlebih    
 Kencing berkurang    
 Kencing darah    

55.  Salivasi 
 Salivasi   
 Mulut kering   

56.  Apnea            
57.  Dispnea            
58.  Pernafasan 

 Laju pernafasan naik    
 Laju pernafasan turun    
 Kedalaman pernafasan naik    
 Kedalaman pernafasan turun    
 Pernafasan tidak teratur    

59.  Sekret hidung            
60.  Sianosis            
61.  Piloereksi            
62.  Kematian 
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Tabel Berat Badan dan Jumlah Kematian Mencit Selama 7 Hari 

Mula 
24 
jam 

48 
jam 

72 
jam 

96 
jam 

120 
jam 

144 
jam 

168  
jam 

KONTROL  1  23 24 25 25 25 27 26  27
2  25 26 26 26 26 27 27  26
3  20 20 21 20 19 19 20  20
4  26 24 25 24 26 25 25  26
5  27 24 23 21 21 20 20  20
6  22 23 24 24 24 24 24  25

P1  1  20 21 22 22 22 22 23  22
2  22 23 23 23 22 22 23  23
3  21 23 24 24 24 24 25  25
4  25 25 26 25 25 25 26  26
5  29 27 27 28 28 27 28  28
6  27 29 29 28 28 27 29  29

P2  1  25 27 28 28 27 27 30  29
2  25 28 28 28 28 28 31  31
3  26 26 25 25 26 26 26  26
4  24 26 27 28 27 27 30  29
5  22 24 24 24 23 23 24  24
6  23 25 25 26 27 27 25  25

P3  1  28 30 30 29 29 30 32  31
2  21 20  
3  26 28 28 28 28 28 31  29
4  29 29 29 33 32 31 32  32
5  26 29 28 28 28 27 30  29
6  27 28 29 28 28 29 29  28

P4  1  27 30 30 30 30 30 32  29
2  24 24 25 25 25 24 26  25
3  23 26 26 25 27 27 29  28
4  26 27 27 28 28 27 27  27
5  23 25 25 24 25 26 28  28
6  24  23                  

 
 

Keterangan:                               : Mencit mati (hari berikutnya BB mencit tidak 

terhitung)  

Lampiran 5. Data Mentah  
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Tabel Hasil Uji Probit 

 
Cell Counts and Residuals 

 
Number dose 

Number of 

Subjects 

Observed 

Responses 

Expected 

Responses Residual Probability 

PROBIT 1 .000 6 0 .215 -.215 .036

2 .125 6 0 .216 -.216 .036

3 1.250 6 0 .219 -.219 .037

4 12.500 6 1 .261 .739 .043

5 125.000 6 1 1.089 -.089 .182

 
 

Confidence Limits 

 
Probabi

lity 

95% Confidence Limits for dose 

 Estimate Lower Bound Upper Bound 

PROBIT 0.01 -73.665 . .

0.02 -35.442 . .

0.03 -11.190 . .

0.04 7.053 . .

0.05 21.893 . .

0.06 34.524 . .

0.07 45.599 . .

0.08 55.515 . .

0.09 64.533 . .

0.1 72.835 . .

0.15 107.205 . .

0.2 134.521 . .

0.25 157.956 . .

0.3 179.002 . .

0.35 198.503 . .

0.4 217.009 . .

Lampiran 6. Analisis Data Penelitian 
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0.45 234.913 . .

0.5 252.533 . .

0.55 270.153 . .

0.6 288.057 . .

0.65 306.562 . .

0.7 326.063 . .

0.75 347.109 . .

0.8 370.544 . .

0.85 397.860 . .

0.9 432.230 . .

0.91 440.532 . .

0.92 449.550 . .

0.93 459.466 . .

0.94 470.541 . .

0.95 483.172 . .

0.96 498.012 . .

0.97 516.255 . .

0.98 540.507 . .

0.99 578.731 . .
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Tabel Uji Normalitas Data Berat Badan Mencit  

a. Sebelum Perlakuan 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Kontrol P1 P2 P3 P4 

N 6 6 6 6 6

Normal Parametersa Mean 23.833 24.000 24.167 26.167 24.500

Std. Deviation 2.6394 3.5777 1.4720 2.7869 1.6432

Most Extreme 

Differences 

Absolute .171 .212 .214 .309 .286

Positive .124 .212 .119 .155 .286

Negative -.171 -.132 -.214 -.309 -.181

Kolmogorov-Smirnov Z .418 .519 .525 .758 .701

Asymp. Sig. (2-tailed) .995 .950 .946 .614 .709

a. Test distribution is Normal.      

 

 
b. Setelah Perlakuan 24 Jam 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Kontrol P1 P2 P3 P4 

N 6 6 6 6 6

Normal Parametersa Mean 23.833 24.000 24.167 26.167 24.500

Std. Deviation 2.6394 3.5777 1.4720 2.7869 1.6432

Most Extreme 

Differences 

Absolute .171 .212 .214 .309 .286

Positive .124 .212 .119 .155 .286

Negative -.171 -.132 -.214 -.309 -.181

Kolmogorov-Smirnov Z .418 .519 .525 .758 .701

Asymp. Sig. (2-tailed) .995 .950 .946 .614 .709

a. Test distribution is Normal.      
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Hasil Uji Anova Satu Arah Berat Badan Mencit  
Setelah 24 Jam Perlakuan 

 

a. Tabel Deskripsi Data 

Descriptives 
Berat Badan Mencit 

 N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval for Mean 
Minimum Maximum

Lower Bound Upper Bound 

Kontrol 6 23.500 1.9748 .8062 21.428 25.572 20.0 26.0

P1 6 24.667 2.9439 1.2019 21.577 27.756 21.0 29.0

P2 6 26.000 1.4142 .5774 24.516 27.484 24.0 28.0

P3 6 27.333 3.6697 1.4981 23.482 31.184 20.0 30.0

P4 6 25.833 2.4833 1.0138 23.227 28.439 23.0 30.0

Total 30 25.467 2.7635 .5045 24.435 26.499 20.0 30.0

 
b. Tabel Kesamaan Varian  

Test of Homogeneity of Variances 

Berat Badan Mencit   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.890 4 25 .484

 

c. Tabel Anova Satu Arah 
 

ANOVA 

Berat Badan Mencit     

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 50.467 4 12.617 1.845 .152 

Within Groups 171.000 25 6.840   

Total 221.467 29    
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Gambar 1. Bertemu dengan Laboran Lab. Biologi FMIPA UNNES 

 
 
 

     
 

   
Gambar 2. Ekstrak kayu jati dengan metode soxhlet,  

pelarut etanol : toluen (3:1) Di Lab. Biologi FMIPA UNNES 

Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian 
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Gambar 3. Adaptasi mencit selama 7 hari di Kandang Hewan Coba  

Lab. Biologi FMIPA UNNES 
 
 
 
 

   
Gambar 4. Orientasi Dosis dengan dua ekor mencit, diamati selama 7 hari  

di Kandang Hewan Coba Lab. Biologi FMIPA UNNES 
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Gambar 5. Penimbangan, pengelompokan secara acak menjadi 5 kelompok, sonde 

lambung dan pengamatan gejala toksik selama 7 hari di Kandang Hewan Coba  
Lab. Biologi FMIPA UNNES 

 
 

  
Gambar 6. Pembedahan mencit (histologi hepar) di Kandang Hewan Coba  

Lab. Biologi FMIPA UNNES 
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Gambar 7. Hasil pengamatan mikroskopis dari preparat hati P1(kiri atas),  

P2 (kanan atas), P3 (kiri bawah), dan P4 (kanan bawah)  
Lab. Biologi FMIPA UNNES 

 
 

 


