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ABSTRAK 

 
Ameliana Pratiwi.                                                                                                      
“Studi Deskriptif Penerimaan Masyarakat Terhadap Larvasida Alami”. 

VI + 58 halaman + 10 tabel + 4 gambar + 10 lampiran 
 

Penggunaan insektisida khusunya larvasida kimia sintetik meninggalkan residu 
yang berdampak negatif bagi lingkungan, sehingga dikembangkan penelitian larvasida 
alami untuk menekan dampak negatif larvasida kimia. Penelitian tentang larvasida 
sebelumnya telah banyak dilakukan dilaboratorium namun penerapan dimasyarakat 
belum dilakukan. Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran penerimaan masyarakat 
terhadap larvasida serai. 

Penelitian dengan desain Deskriptif study ini melibatkan 25 responden sebagai 
penilai untuk menilai penerimaan larvasida serai dalam aspek tampilan (warna dan bau), 
kemudahan penggunaan, penerapan di tempat perkembangbiakan nyamuk, dan 
ketersediaan bahan larvasida.  Dianalisis dengan metode deskriptif presentase. 

Ekstrak berpotensi untuk diterima di masyarakat sebagai larvasida, karena 
memiliki bau yang disukai oleh masyarakat dan ketersediaan bahan yang cukup 
melimpah di alam. Namun keraguan masyarakat untuk menerima ekstrak serai sebagai 
larvasida dikarenakan proses penggunaannya berkaitan dengan penggunaan air bersih 
untuk keperluan sehari-hari. Sehingga mengurangi minat masyarakat dan lebih cenderung 
untuk lebih memilih menguras bak mandi daripada menggunakan larvasida.  

Saran bagi instansi kesehatan agar dapat melakukan sosialisasi tentang larvasida 
serai pada masyarakat agar larvasida serai dapat lebih dikenal, dan manfaatnya dapat 
digunakan secara luas. Sebaiknya dilakukan penelitian tentang aplikasi larvasida serai 
dengan bentuk yang lebih praktis, efektifitas tinggi, dan tidak menimbulkan bau dan 
warna yang mencolok sehingga masyarakat lebih berminat untuk menggunakkannya.  

.  

Kata Kunci : Deskriptif, Penerimaan Masyarakat, Larvasida  
Kepustakaan : 36 (1999-2008) 
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ABSTRACT 

  
Ameliana Pratiwi.  
"Deskriptive Study of Society Against Acceptance Natural Larvacide".  
VI + 58 pages + 10 tables +  4 pictures + 10 attachments. 
 

 The use of synthetic chemical insecticides especially larvacide leave 
residues that have a negative impact on the environment, so the natural larvacide 
research was developed to reduce the negative impact of chemical larvacide. 
Research on larvacide laboratory has previously done in the community, but the 
application has not been done. This study aims to reveal the public acceptance of 
larvacide lemongrass. 

Study design was descriptive study involving 25 respondents as assessor 
for acceptance larvacide lemongrass display aspect (color and odor), ease of use, 
application in mosquito breeding sites, and the availability of materials larvacide.  
Analyzed with descriptive method percentage.  

Extract the potential to be accepted in society as larvacide, because it has 
the smell is liked by the community and the availability of materials are relatively 
abundant in nature. But doubts the public to accept as lemongrass extract 
larvacide use due process associated with the use of clean water for daily use. 
Thereby reducing the interest of the community and are more likely to prefer the 
bathtub drain instead of using larvacide.  

Advice for health agencies in order to socialize the larvacide lemongrass,  
lemongrass larvacide in the community to be better known, and its benefits can be 
widely used. We recommend that you do research on the application of larvacide 
lemongrass with a more practical, highly effective, and odorless and striking 
colors that people are more interested in using it.  

 
Keywords: Descriptive, Community Acceptance, Larvacide 
Bibliography: 36 (1999-2008) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Tingginya angka kejadian kasus dan persebaran penyakit demam berdarah 

sangat dipengaruhi oleh kepadatan vektor penyakit. Di Indonesia, pada tahun 

2009 terdapat 158.912 kasus dengan jumlah kematian 1.420 orang. Incidence rate 

penyakit DBD pada tahun 2009 adalah 68,22 per 100.000 penduduk dan CFR 

sebesar 0,89%. Angka-angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 

2008 dengan IR sebesar 59,02 per 100.000 penduduk dan CFR sebesar 0,86% 

(Depkes RI, 2009: 47). Pada tahun 2011 incidence rate penyakit DBD di Jawa 

tengah mencapai 5,0 per 100.000 penduduk dengan CFR sebesar 1,15%, untuk 

wilayah Kota Semarang IR penyakit DBD menempati urutan pertama, yaitu 29,4 

per 100.000 penduduk. 

 Di Indonesia, nyamuk penular demam berdarah adalah Aedes aegypti dan 

Aedes albopictus, akan tetapi sampai saat ini yang menjadi vektor utama penyakit 

demam berdarah adalah nyamuk  Aedes aegypti. Kedua jenis nyamuk ini biasanya 

lebih aktif pada waktu siang hari, dan lebih suka menghisap darah manusia 

daripada darah hewan (Dantje T, 2009: 63).  

Salah satu cara pengendalian vektor demam berdarah adalah dengan 

menggunakan insektisida sintetik seperti DDT (Dichloro Diphenyil 

Trichloroethane), etilheksanol, temefos, dan berbagai senyawa sintetik lainnya. 

Penggunaan insektisida sintesis khususnya larvasida menimbulkan beberapa efek, 

diantaranya adalah resistensi terhadap serangga, pencemaran lingkungan, dan 



2 

 

 

residu insektisida. Untuk mengurangi efek tersebut, maka diupayakan penggunaan 

larvasida alami untuk mengendalikan larva Aedes Sp. Secara umum larvasida 

alami diartikan sebagai pestisida yang bahan dasarnya berasal dari tumbuhan. 

Larvasida alami relatif mudah dibuat dengan kemampuan dan pengetahuan yang 

terbatas. Oleh karena terbuat dari bahan alami, maka jenis insektisida ini mudah 

terurai karena residunya mudah hilang.  Larvasida alami bersifat hit and run, yaitu 

apabila  diaplikasikan  akan membunuh  hama  pada waktu  itu dan setelah 

hamanya terbunuh akan cepat menghilang di alam (Kardinan, 2000: 4-5). 

 Penggunaan larvasida alami memililiki beberapa keuntungan, antara lain 

degradasi atau penguraian yang cepat oleh sinar matahari, udara, kelembaban, dan 

komponen alam lainnya, sehingga mengurangi risiko pencemaran tanah dan air. 

Selain itu, umumnya larvasida alami memiliki toksisitas yang rendah pada 

mamalia karena sifat inilah yang menyebabkan larvasida alami memungkinkan 

untuk diterapkan pada kehidupan manusia (Novizan, 2002 : 5). Pemilihan bahan 

yang akan digunakan sebagai larvasida tentunya harus aman terhadap manusia 

atau pun organisme lain, selain itu bahan juga mudah didapatkan, dan diharapkan 

dapat memberi dampak positif pada kesehatan manusia.  

Tanaman serai (Andropogon nardus) merupakan salah satu tanaman yang 

berpotensi sebagai insektisida. Batang dan daun serai digunakan untuk memasak, 

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

(Andropogon nardus) terkandung senyawa sitronela yang mempunyai sifat racun, 

menurut cara kerjanya racun ini seperti racun kontak yang dapat memberikan 

kematian karena kehilangan cairan secara terus menerus sehingga tubuh nyamuk 

kekurangan cairan. Ramuan serai dapat dipergunakan sebagai pengusir nyamuk, 
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dengan proses pembuatan yang sederhana, tidak mengeluarkan biaya tinggi, dan 

alamiah. Cukup dengan diblender kemudian direndam dengan air selama satu 

malam kemudian diencerkan, ekstrak serai sudah dapat digunakan sebagai 

pengusir nyamuk (Budi Imansyah, 2003 : 19).  Berdasarkan penelitian Amalia 

Yusnita (2008: 34), efektifitas (nilai LC90-48 jam) ekstrak serai trehadap larva 

nyamuk Anopheles aconitus adalah sebesar 12, 97 %. 

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengetahui kandungan larvasida 

dalam berbagai tanaman hingga ditemukan dosis kematian yang dapat membunuh 

larva. Berdasarkan hasil uji laboratorium dan kemanfaatan serai sebagai anti 

serangga di masyarakat maka peneliti melakukan penelitian lanjutan dari hasil 

penelitian sebelumnya yaitu dengan mengambil tema larvasida dengan judul 

“Studi Deskriptif Penerimaan Masyarakat Terhadap Larvasida Alami”. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang permasalahan maka rumusan masalah yang 

diambil dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah gambaran penerimaan 

masyarakat terhadap larvasida alami?”. 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Mengetahui gambaran penerimaan dan persepsi masyarakat terhadap 

larvasida alami.  

1.4 MANFAAT HASIL PENELITIAN 

1.4.1 Bagi Masyarakat 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi awal dari penerapan 

penggunaan larvasida alami di masyarakat, sehingga dapat mengurangi pengaruh 

negatif  penggunaan larvasida sintetik. 
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1.4.2 Bagi Instansi Kesehatan 

Dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pengembangan 

metode pemberantasan vektor yang dapat diterima oleh masyarakat. 

1.4.3 Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan peneliti tentang larvasida dan merupakan 

penerapan dari ilmu yang didapat selama perkuliahan. 

1.5 KEASLIAN PENELITIAN 

Tabel 1.1 Penelitian-penelitian yang Relevan dengan Penelitian Ini 

No Judul 
Penelitian 

Nama 
Peneliti 

Tahun dan 
Tempat 

Penelitian 

Rancangan 
Penelitian 

Variabel 
Penelitian 

Hasil 
Penelitian 

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

Insektsidal 
Daun dan 
Biji Anonna 
muricuta 
Linn 
terhadap 
Larva 
Nyamuk di 
Laboratori- 
Um 

Sugeng 
Juwono 
Mardihusodo 

1992, 
Laboratori-
um 
Parasitologi  
Fakultas 
Kedoteran 
Universitas 
Gajah Mada 

Eksperimental - Variabel 
bebas: 
ekstrak 
daun dan 
biji sirsak 

- Variabel 
terikat: 
jumlah 
kematian 
larva 

Daya 
insektisidal 
kedua 
bagian 
tumbuhan, 
daun dan 
biji tampak 
tidak nyata 
karena 
kisaran CL 
95% dari 
kedua infus 
kurang 
lebih sama. 
Daun dan 
biji Anonna 
muricuta 
Linn dalam 
bentuk infus 
10% 
berdaya 
insektisidal 
terhadap 
larva 
nyamuk. 

 2 Uji 
Efektifitas 
Ekstrak 
Serai 
terhadap 
Larva 
Nyamuk 
Anopheles 

Amalia 
Yusnita 

2008, 
Balai Besar 
Penelitian 
dan 
Pengemban
gan Vektor 
dan 
Reservoir 

Rancangan 
Acak Lengkap 

- Variabel 
bebas: 
kosentra-
si ekstrak 
serai 

- Variabel 
terikat: 
jumlah 

Efektifitas 
(nilai LC90-
48 jam) 
ekstrak 
serai 
trehadap 
larva 
nyamuk 
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aconitus 
Donitz  

Penyakit kematian  
larva 
nyamuk 

 

Anopheles 
aconitus 
adalah 
sebesar 12, 
97 %. 

Lanjutan (Tabel 1.1) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
3 Potensi 

Daun 
Pandan 
Wangi untuk 
Membunuh 
Larva 
Nyamuk 
Aedes 
aegypti   

Dewi 
Susanna, dkk 

1999, 
Laboratori-
um 
Entomo- 
logi Pusat 
Penelitian 
dan 
Pengem-
bangan 
Ekologi 
Kesehatan, 
Badan 
Penelitian 
dan 
Pengem-
bangan 
Kesehatan 
Departe-
men 
Kesehatan 
Republik 
Indonesia 

Eksperimen  - Variabel 
bebas: 
konse-
ntrasi 
ekstrak 
daun 
pandan 

- Variabel 
terikat: 
jumlah 
kematian 
larva 

Ekstrak 
pandan 
wangi 
mempunyai 
pengaruh 
terhadap 
tingkat 
kematian 
larva Aedes 
aegypti. 
LC50 
dengan 
waktu 
pengamatan 
24 jam 
setelah 
perlakuan 
terletak 
pada 
kosentrasi 
2198,4665 
ppm dan 
untuk 
pengamatan 
48 jam 
setelah 
perlakuan 
terletak 
pada 
kosentrasi 
1669,1678 
ppm. 

Berdasarkan matriks tersebut, didapatkan perbedaan antara penelitian 

yang akan dilakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian ini 

merupakan penelitian lanjutan yang merupakan terapan dari penelitian tersebut, 

sehingga diharapkan dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat. 

1.6 RUANG LINGKUP PENELITIAN 

1.6.1 Ruang Lingkup Tempat 

Penelitian tentang uji penerimaan masyarakat terhadap berbagai macam 
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larvasida alami ini akan dilaksanakan di Kelurahan Kaliwiru, Kecamatan 

Candisari Kota Semarang. 

1.6.2 Ruang Lingkup Waktu 

Penelitian tentang uji penerimaan masyarakat terhadap berbagai macam 

larvasida alami akan dilaksanakan pada 19-23 November 2012.  

1.6.3 Ruang Lingkup Keilmuan 

Materi penelitian ini berhubungan dengan entomologi kesehatan dan 

epidemiologi penyakit DBD (demam berdarah dengue) terutama tentang 

pengendalian vektor Aedes aegypti. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 LANDASAN TEORI 

2.1.1 Tinjauan Tentang Aedes aegypti 

2.1.1.1 Klasifikasi 

Klasifikasi Aedes aegypti 

Kingdom  : Animalia 

Phylum  : Artropoda 

Kelas   : Insecta 

Ordo   : Diptera 

Famili   : Culicidae 

Sub Famili  : Culicinae 

Genus   : Aedes 

Spesies  : Aedes aegypti 

(Srisasi Gandahusada, dkk, 2000:17) 

2.1.1.2 Morfologi 

Nyamuk Aedes aegypti dewasa memiliki ukuran sedang dan tubuh 

berwarna hitam kecoklatan. Tubuh dan tungkainya tertutupi sisik dengan garis 

keperakan. Di bagian punggung tubuhnya terdapat dua garis melengkung vertikal 

di bagian kiri dan kanan.nyamuk jantan pada umumnya lebih kecil dari betina, 

dan memiliki rambut-rambut tebal pada antenannya (Dini Siti, 2010 : 9). 

2.1.1.3 Daur Hidup 
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Fase hidup nyamuk Aedes aegypti melalui metamorfosis sempurna, artinya 

sebelum menjadi stadium dewasa harus mengalami beberapa stadium 

pertumbuhan yaitu telur, beberapa stadium larva, dan stadium pupa. 

Perkembangan telur Aedes aegypti  sampai menjadi nyamuk dewasa berlangsung 

selama 10 hari (Dantje T, 2009: 50-53).  

 

Gambar 2.1 Daur hidup Aedes aegypti 

(Sumber : Dini Siti, 2010) 

Nyamuk Aedes aegypti  meletakkan telur pada permukaan air bersih. Telur akan 

menetas dalam waktu 1-2 hari dan menjadi larva. Terdapat empat tahapan larva 

Aedes aegypti. Perkembangan dari instar 1 ke instar 4 memerlukan waktu sekitar 5 

hari. Setelah mencapai instar ke-4, larva berubah menjadi pupa, kemudian larva 

memasuki masa dorman. Pupa bertahan selama 2 hari sebelum akhirnya nyamuk 

dewasa keluar dari pupa (Dini Siti, 2010: 12-13). 

2.1.1.4 Bionomik Nyamuk Aedes aegypti 
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2.1.1.4.1 Kesenangan memilih tempat perindukan (breeding habit) 

Tempat perindukan utama Aedes aegypti adalah tempat-tempat yang berisi 

air bersih yang berdekatan letaknya dengan rumah penduduk, boasana tidak 

melebihi jarak 500 meter dari rumah. Tempat perindukan tersebut berupa tempat 

perindukan buatan manusia seperti tempayan/gentong tempat penyimpanan air 

minum, bak mandi, jembangan atau pot bunga, kaleng, botol, drum, ban mobil 

yang terdapat di halaman rumah atau kebun yang berisi air hujan, juga berupa 

tempat perindukan alamiah seperti kelopak atau tanaman (keladi, pisang), 

tempurung kelapa, tonggak bambu dan lubang pohon yang berisi air hujan (Srisasi 

Gandahusada, dkk, 2000 : 235). 

2.1.1.4.2 Kesenangan menggigit (feeding habit) 

Nyamuk dewasa betina mrnghisap darah manusia pada siang hari yang 

dilakukan baik di dalam atau[un di luar rumah. Penghisapan darah dilakukan dari 

pagi hinhha petang dengan puncak waktu setelah matahari terbit (08.00 – 10.00) 

dan sebelum matahari terbenam (15.00 – 17.00) (Srisasi Gandahusada, dkk, 2000 

: 236). 

2.1.1.4.3 Kesenangan tempat hinggap istirahat (resting habit) 

Kebiasaan hinggap istirahat, lebih banyak di dalam rumah yaitu pada 

benda-benda yang bergantungan, berwarna gelap dan tempat-tempat lain yang 

terlindung, juga di dalam sepatu. Jarak terbang nyamuk diperkirakan 50-100 

meter (Depkes RI, 2002 :7). 

2.1.2 Insektisida 
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Insektisida menurut Rini Wudianto (2008: 9) merupakan gabungan dari 

persenyawaan tertentu yang dapat memberikan efek toksin kepada serangga. 

Untuk dapat memberikan efek kepada serangga, insektisida masuk ke dalam tubuh 

serangga melalui beberapa cara, yaitu: 

1) Stomach poisons, insektisida masuk bersama makanan serangga dan kemudian 

dapat meracuni lambung, dan mengakibatkan alat pencernaannya terganggu. 

2) Insektisida kontak (contact poisons) akan masuk ke tubuh serangga melalui 

kutikulanya. 

3) Insektisida masuk melalui pernafasan. 

Menurut cara kerjanya, insektisida dibedakan atas: 

1) Insektisida peracun fisik yang akan menyebabkan dehidrasi, yaitu keluarnya 

cairan tubuh dari dalam tubuh serangga. 

2) Insektisida peracun protoplasma, yaitu dapat mengendapkan protein dalam 

tubuh. 

3) Insektisida peracun pernafasan dapat menghambat aktifitas enzim pernafasan.  

Sedangakan menurut asal bahannya ada insektisida kimia sintetik dan 

insektisida nabati. Efektivitas suatu insektisida merupakan kemampuan dari 

insektisida tersebut untuk membunuh serangga. Daya racun dari insektisida yang 

digunakan terhadap organisme adalah LC95. LC95 didefinisikan sebagai suatu 

konsentrasi atau dosis yang dapat menyebabkan kematian 95% pada serangga uji 

(Bayu Raharjo, 2006: 30, Lela L, 2010:63).  

2.1.2.1 Insektisida Kimia Sintetik 

  Berbagai jenis insektisida yang beredar di pasaran sebagian besar adalah 

insektisida yang dibuat dari bahan kimia, sebagai contohnya adalah insektisida 
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golongan organofosfat, karbamat, dan piretroid. Insektisda kimia mudah 

digunakan karena lebih cepat membunuh organisme pengganggu. Namun, efek 

yang ditinggalkan berupa residu dapat masuk ke komponen lingkungan karena 

bahan aktifnya sulit terurai di alam. Dampak insektisida kimia sintetik yang 

mungkin timbul diantaranya adalah keracunan terhadap pemakai dan pekerja , 

keracunan tersebut terjadi karena kontaminasi melalui mulut atau saluran 

pencernaan, kulit atau pernafasan, sedangkan dampak tidak langsung yang dapat 

dirasakan oleh manusia adalah adanya penumpukan insektisida sintetis di dalam 

darah yang berbentuk gangguan metabolisme enzim asetilkolinesetrase, bersifat 

karsinogenik yang dapat merangsang sistem syaraf menyebabakan parestesia 

peka terhadap perangsangan, iritabilitas, tremor, terganggunya keseimbangan dan 

kejang-kejang. Insektisida kimia sintetis sebagai salah satu agen pencemaran 

lingkungan baik melalui udara, air, maupun tanah dapat berdampak langsung 

terhadap hewan,tumbuhan dan manusia. Penurunan kualitas air tanah serta 

munculnya penyakit akibat pencemaran air adalah implikasi langsung masuknya 

insektisida ke dalam lingkungan.  Penggunaan insektisida yang tidak sesuai aturan 

akan menyebabkan resistensi pada serangga, karena berbagai macam dampak 

negatif tersebut, maka diperlukan suatu alternatif untuk menggunakan insektisida 

yang lebih aman. Pemanfaatan tumbuhan yang mengandung zat pestisidik sebagai 

pengendalian hayati merupakan pilihan yang dapat dikembangkan dan diterapkan 

di rumah tangga. 

2.1.1.2 Insektisida Nabati 
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Saat ini setidaknya terdapat lebih dari 2000 jenis tanaman yang dikenal 

memiliki kemampuan sebagai insektisida. Menurut Novizan (2005 : 6-7), 

insektisida nabati merupakan bahan insektisida yang terdapat secara alami di 

dalam bagian-bagian tanaman seperti dari tanaman seperti akar, batang, daun, dan 

buah. Insektisida nabati adalah bahan alami berasal dari tumbuhan yang 

mempunyai kelompok metabolit sekunder yang mengandung beribu-ribu senyawa 

bioaktif seperti alkaloid, fenolik, dan zat kimia sekunder lainnya. Senyawa 

bioaktif yang terdapat pada tanaman dapat dimanfaatkan seperti insektisida 

sintetik. Perbedaanya adalah bahan aktif pada insektisida nabati disintesis oleh 

tumbuhan dan jenisnya dapat lebih dari satu macam. Bagian tumbuhan seperti 

daun, bunga, buah, biji, kulit, dan batang dapat digunakan dalam bentuk utuh, 

bubuk, ataupun ekstraksi. Insektisida alami umumnya tidak langsung mematikan 

serangga yang disemprot, akan tetapi insektisida ini lebih berfungsi sebagai 

reppelent yaitu penolak kehadiran serangga terutama karena baunya yang 

menyengat, ataupun racun syaraf. Beberapa jenis insektisida nabati juga berperan 

mengendalikan pertumbuhan jamur (fungisida) dan bakteri. Insektisida nabati 

merupakan bahan alami, bersifat mudah terurai di alam (biodegradable) sehingga 

tidak mencemari lingkungan dan relatif aman bagi manusia karena residunya 

mudah hilang. Senyawa yang terkandung dalam tumbuhan dan memiliki sifat 

insektisida diantaranya adalah golongan sianida, saponin, tanin, flavanoid, 

alkaloid, steroid dan minyak atsiri (Kardinan, 2000 : 8). 

Larvasida merupakan salah satu jenis dari golongan insektisida yang 

dispesifikasikan untuk membunuh larva. Larvasida jenis nabati juga telah banyak 
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diupayakan penelitiannya untuk meminimalkan resistensi larva. Keuntungan 

dalam menggunakan larvasida nabati adalah karena larvasida nabati hanya sedikit 

meninggalkan residu pada komponen lingkungan dan bahan makanan, sehingga 

lebih aman daripada larvasida sintetis, selain itu zat pestisidik dalam larvasida 

nabati lebih cepat terurai di alam, sehingga tidak menimbulkan resistensi pada 

sasaran. Bahan pembuat larvasida nabati juga mudah didapat dan disediakan 

dirumah sehingga memudahkan penggunaanya. 

2.1.1.2.1 Aktifitas Biologi Pestisida Nabati 

2.1.1.2.1.1 Menghambat/ Penolakan Makan 

Senyawa yang bersifat antifeedant yaitu senyawa-senawa yang jika 

dirasakan oleh serengga akan mengakibatkan penghentian aktifitas makan secara 

sementara atau permanentergantung potensi senyawa tersebut. Sifat antifeedant 

merupakan senyawa yang memberikan rasa ketidaksukaan pada serangga. 

2.1.1.2.1.2 Penolakkan peneluran  

Senyawa-senyawa sekunder tanaman memainklan peranan penting dalam 

memandu serangga dalam prosespenemuan inang untuk peletakkan telur. 

Serangga akan menolak tumbuhan tertentu karena tidak menemukansenyawa-

senyawa kimia yang sesuai. Serangga dapat menolak tumbuhan inangnya karena 

kehadiran senyawa lain. Pada umunya tumbuh-tumbuhan yang tidak dijadikan 

inang mangandung senyawa penolak.  

2.1.1.2.1.3 Penghambat Pertumbuhan dan Perkembangan 

Pertumbuhan dan perkembangan serangga dipengaruhi oleh kualitas dan 

kuantitas  makanan yang dikonsumsinya. Serangga yang makanannyaterdapat 
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senyawa-senyawa kimia tertentu akan terhambat pertumbuhan dan 

perkembangannya. 

2.1.1.2.1.4 Efek Kematian 

Ekstrak tumbuhan yang dapat menyebabakan kematian merupakan tonggak 

dari pengembangan pestisida nabati.  

Selain manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari larvasida nabati, ada beberapa 

kelemahan dari penggunaan larvasida tersebut terutama dari segi frekuensi 

penggunaan, karena sifatnya yang mudah terurai sehingga frekuensi penggunaan 

larvasida nabati harus lebih tinggi. Larvasida nabati memiliki bahan aktif yang 

kompleks dan terkadang tidak semua bahan aktif dapat dideteksi (Evi, 2005 : 29) 

2.1.3 Serai (Andropogon nardus) 

Serai adalah tanaman tahunan termasuk dalam suku Graminiae, 

membentuk rumpun yang padat, batangnya kaku dan pendek, bentuk daunnya 

seperti pipa yang meruncing ke ujung, menghasilkan  minyak atsiri yang 

diperoleh dengan cara ekstraksi, batang serai digunakan sebagai penyedap 

masakan (Tim penyusun, 2001 dalam Sri 2005 : 24). Tanaman serai berasal dari 

Selatan India atau Srilangka. Serai juga tumbuh liar di kebanyakan negara Asia, 

Amerika, dan Afrika. Serai merupakan tumbuhsn herba menahun dan merupakan 

jenis rumput-rumputan dengan tinggi antara 50-100 cm. daun tunggal berjumbai, 

panjang sekitar 1 m, lebar 1,5 cm, tepi kasar dan tajam, tulang daun sejajar, 

permukaan atas dan bawah berambut, serta berwarna hijau muda. Batang tidak 

berkayu, beruas-ruas pendek, dan berwarna putih. Buah pipih dan berwarna putih 

kekuningan. Biji bulat penjang berwarna coklat, akar serabut. Perbanyakan 
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dengan pemisahan tunas atau anakan.  Petunjuk teknis pengembagan tanaman 

pestisida nabati. (Dinas perkebunan propinsi Jateng, balai perlindungan tanaman 

perkebunan, 200 : 2-5).  

Taksonomi serai menurt Gembong Tjitrosoepomo (436-439) adalah 

sebagai berikut : 

Diviso  : Spermatophyta 

Sub Divisio : Angiospermae 

Class  : Monocotyledonae 

Ordo  : Poales 

Familia : Graminae 

Genus  : Andropogon 

Spesies : Andropogon nardus  L  

Dari segi pengobatan tradisional, serai juga digunakan sebagai anti 

inflamasi, antipiretik (penurun panas), dan analgesik. Tanaman ini juga dapat 

digunakan sebagai pengganti pestisida kimia, yaitu untuk insektisida, bakterisida, 

dan nematisida. Tanaman serai mengandung berbagai senyawa kimia yang 

berbentuk padat dan berbau khas, senyawa tersebut antara lain sitral, geraniol, 

mirsena, nerol, farnesol metil heptenon, dan dipentena. Senyawa-senyawa tersebut 

dapat digunakan sebagai bahan pembuat pestisida. Aplikasi serai biasanya dalam 

bentuk ekstrak. Ekstrak adalah sediaan kering, kental, atau cair, dibuat dengan 

mengambil sari dari tanaman tersebut, di luar pengaruh cahaya (Imansyah, 2003). 

Serai yang diekstrak dapat diaplikasikan sebagai insektisida karena 

kandungan senyawa dalam serai berpengaruh lethal terhadap kondisi tubuh 

serangga yaitu dapat mengakibatkan kematian terhadap hewan tersebut. Menurut 
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Connell dan Miller (1992) dalam Amalia (2008 : 5) pengaruh lethal dapat 

didefinisikan sebagai tanggapan yang terjadi pada saat zat-zat fisika atau kimia 

mengganggu proses sel atau sub sel dalam mahluk hidup sampai suatu batas 

bahwa kematian mengikuti secara langsung. Hal ini dapat berupa rasa tercekik 

atau tidak dapat bernafas, gangguan pergerakan dalam mendapatkan makanan . 

Kematian serangga setelah pemberian ekstrak serai karena aktifitas minyak atsiri 

dalam serai bekerja terhadap sistem pernafasan. Pengaruh lethal yang ditimbulkan 

oleh ekstrak serai dapat diketahui dengan menghitung LC90-48.  LC90-48 (Lethal 

Consentration 90) merupakan kosentrasi suatu bahan uji yang dapat menimbulkan 

kematian 90% hewan uji dalam jangka waktu selama 48 jam.  

Menurut Asep Chandra Abdilah (2004) dalam Sri (2005 : 27), kandungan 

kimia serai lebih banyak terdapat pada batang dan daun. Kandungan yang paling 

besar adalah sitronela yaitu sebesar 35-40 %. Serai mengandung senyawa 

berbentuk padat dan berbau khas. Salah satu senyawa yang dapat membunuh 

nyamuk adalah sitronela. Sitronela memiliki sifat racun (desiscant). Menurut cara 

kerjanya, racun ini seperti racun kontak yang dapat memberikan kematian karena 

kehilangan cairan secara terus menerus sehingga tubuh nyamuk kekurangan 

cairan. Pada mulanya insektisida ini masuk dalam tubuh serangga melalui 

permukaan tubuh, khususnya bagian kulit yang tipis, misal pada bagian daerah 

yang berhubungan dengan segmen, lekukan-lekukan yang terbentuk dari 

lempengan tubuh, pada bagian pangkal rambut dan saluran pernafasan. Racun 

yang telah melekat pada serangga akan segera masuk ke dalam tubuh dan di 

sinilah mulai terjadi peracunan.  Mutchler (1991) dalam Yanur (2007 : 13 ) 
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menerangkan bahwa mekanisme racun kontak sitronela adalah dengan 

menghambat enzim asetilkolinesterase, sehingga terjadi fosforilasi asam amino 

serin pada pusat asteratik enzim yang bersangkutan. Gejala keracunannya timbul 

karena adanya penimbunan asetilkolin yang menyebabkan gangguan sistem saraf 

pusat, kejang, kelumpuhan, dan kematian. 

Sitronelal yang ada dalam serai dan mengalami proses kimia mempunyai 

banyak kegunaan, yaitu : 

1) Sitronelal oleh pengaruh asam dapat diubah menjadi isopulegol dan bila 

kemudian isopulegol kemudian dihidrogenasi dapat diperoleh mentol. Mentol 

digunakan untuk obat-obatan, dapat ditambahkan pada pasta gigi, makanan 

dan minuman. 

2) Sitronelal bila direduksi dapat diubah menjdi sitronelol. Sitronelol memiliki 

bsu seperti bunga mawar dan dapat digunakan sebagai komponen parfum dan 

merupakan saalh satu pewangi yang mahal. 

3) Sitronelal bila direaksikan pereaksi Grignard akan dieroleh suatu turunan 

alcohol yang disebut alkil sitronelol yang brujud cairan yang memiliki bau 

yang sangat harum dan digunakan secara luas dalam parfum dan kosmetika.  

4) Sitronelol dapat diubah menjadi senyawa hidroksi sitronelal yang sering 

disebut king of parfume. Senyawa hidroksi sitronelal merupakan cairan yang 

berwarna kekuningan memiliki bau yang harum mirip bunga lili dan harganya 

sangat mahal, digunakan sebagai komponen parfum( Hardjono 

Sasrohamidjojo, 2002 dalam Sri W, 2005 : 30). 

2.1.4 Teknik Pembuatan Insektisida Alami 
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 Pembuatan insektisida alami dilakukan melalui beberapa proses 

penanganan bahan tumbuhan secara baik agar tidak kehilangan aktifitas hayatinya 

(bioactivity). 

Teknik pembuatan insektisda alami yaitu : 

1) Penggerusan/penumbukan untuk menghasilkan produk berupa tepung, 

pembakaran untuk menghasilkan produk berupa abu, pengepresan untuk 

menghasilkan produk berupa pasta. 

2) Perendaman untuk menghasilkan produk berupa ekstrak. 

3) Ekstraksi dengan bahan kimia pelarut (Dinas Perkebunan Propinsi Jawa 

Tengah, 2003: 12). 

Dalam proses ekstraksi, menggunakan pelarut etanol 70%, karena etanol 

70% merupakan pelarut polar, dimana etanol 70% dapat melarutkan hampir 

semua senyawa organik, termasuk  saponin dan flavonoid. Ekstraksi bertujuan 

memisahkan senyawa organik yang terkandung dalam bagian tanaman. Ekstrak 

merupakan sediaan sari pekat tumbuh-tumbuhan atau hewan yang diproleh 

dengan cara melepaskan zat aktif dari masing-masing bahan. Menurut Howard C 

Ansel (131-140) beberapa metode ekstraksi senyawa organik bahan alam yang 

umum digunakan adalah: 

2.1.4.1 Maserasi  

Maserasi merupakan proses perendaman sampel dalam pelarut organik 

yang digunakan pada temperatur ruangan. Proses ini sangat menguntungkan 

dalam isolasi bahan alam karena dengan perendaman sampel tumbuhan akan 

terjadi pemecahan dinding dan membran sel akibat perbedaan tekanan antara di 

dalam dan di luar sel, sehingga metabolit sekunder yang ada di dalam sitoplasma 
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akan terlarut. Dalam pelarut organik dan ekstraksi senyawa akan sempurna karena 

dapat diatur lama perendaman yang dilakukan. Pemilihan pelarut untuk proses 

maserasi akan memberikan efektifitas tinggi dengan memperhatikan kelarutan 

senyawa bahan alam pelarut tersebut. Berikut ini adalah cara pembuatan ekstrak 

menurut Balai Penelitian Tanaman Obat dan Obat Tradisional, Tawangmangu. 

2.1.4.1.1 Alat dan Bahan  

1) Timbangan  

2) Blender 

3) Rotary evaporator  

4) Beaker glass  

5) Daun pandan, serai, dan daun sirsak, masing- masing sebanyak 2 Kg 

6) Ethanol 70 %. 

2.1.4.1.1 Cara Pembuatan Ekstrak 

1) Daun sirsak, serai, dan daun pandan dicuci bersih dengan air. 

2) Masing-masing ditimbang sebanyak 2 kg daun sirsak, serai, dan daun pandan. 

3) Daun sirsak, serai, dan daun pandan dikeringkan (tidak di bawah sinar 

matahari langsung) hingga kadar air berkurang dan mencapai 10%, serta dapat 

menggunakan mesin pengering untuk mempercepat proses pengeringan 

4) Daun sirsak, serai, dan daun pandan dihaluskan menggunakan blender 

5) Daun sirsak, serai, dan daun pandan dimasukan ke dalam wadah bersama 

etanol 70%  

6) Daun sirsak, serai, dan daun pandan tersebut dimaserasi selama 48  jam 

7) Hasil rendaman disaring menggunakan kertas saring 

8) Hasil saringan maserasi sebelumnya dicuci kembali dengan etanol 70% 
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9) Air hasil cucian rendaman disaring kembali. 

10) Air hasil saringan rendaman dicampur dengan air cucian maserasi tersebut 

11) Filtrat dipisahkan dengan metanol menggunakan rotary evaporator pada suhu 

600 C sehingga diperoleh ekstrak yang kental.  

2.1.4.2 Perkolasi 

Perkolasi merupakan proses melewatkan pelarut organik pada sampel 

sehingga pelarut akan membawa senyawa organik bersama-sama pelarut. Tetapi 

efektifitas proses ini hanya akan lebih besar untuk senyawa organik yang sangat 

mudah larut dalam pelarut yang digunakan. 

2.1.4.3 Sokletasi   

Sokletasi  menggunakan soklet dengan pemanasan dan pelarut akan dapat 

dihemat karena terjadinya sirkulasi akan lebih pelarut yang selalu membasahi 

sampel. Proses ini sangat baik untuk senyawa yang tidak terpengaruh oleh panas. 

2.1.4.4 Destilasi uap  

Proses destilasi digunakan pada senyawa yang ditahan pada suhu yang 

cukup tinggi, yang lebih tinggi dari titik didih pelarut yang digunakan. Pada 

umumnya lebih banyak digunakan untuk minyak atsiri. 

2.1.4.5 Pengempaan  

Metode ini lebih banyak digunakan dalam proses industri seperti pada 

isolasi CPO dari buah kelapa sawit, dimana pada proses ini tidak menggunakan 

pelarut. 

2.1.5 Persepsi  

2.1.5.1 Definisi 
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Persepsi merupakan proses akhir dari pengamatan yang idawali oleh prosrs 

pengindraan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh alat indra, kemudian individu 

ada perhatian, lalu diteruskan ke otak, dan baru kemudiamn individu menyadari 

tentang sesuatu tang dinamakan persespi. Dengan persepsi individu menyadari 

dapat mengerti tentang keadaan lingkungan yang ada di sekitarnya maupun 

tentang hal yang ada dalam diri individu yang bersangkutan. (Sunaryo, 2004 : 87-

89 ). Menurut Bimo Walgito (2001)  dalam Sunaryo (2004 : 93) persepsi adalah 

proses pengorganisasian, penginterpratasian terhadap rangsang yang diterima oleh 

organism atau individu sehingga merupakan aktivitas yang intergrated dalam diri 

individu. 

Sedangkan Maramis (1999) dalam Sunaryo (2004: 93) mendefinisikan 

persepsi sebagai daya mengenal barang, kualitas atau hubungan, dan perbedaan 

antara hal ini melalui proses mengamati, mengetahui, atau mengartikan setelah 

pancainderanya mendapat rangsang.  

Dengan demikian, persepsi dapat diartikan sebagai proses diterimanya rangsang 

melalui pancaindra yang didahului oleh perhatian, sehingga individu mampu 

mengetahui, mengartikan, dan menghayati tentang hal yang diamati baik yang ada 

diluar ataupun di dalam individu.  

2.1.5.2 Faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

 Sejumlah faktor beroperasi untuk membentuk dan terkadang merubah 

persepsi, dalam diri objek atau target yang diartikan, atau dalam konteks situasi 

dimana persepsi tersebut dibuat. Ketika seorang individu melihat sebuah target an 

berusaha untuk menginterpretasikan apa yang ia lihat, interpretasi itu sangat 



22 

 

 

dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari pembuat persepsi individual tersebut. 

Karakteristik pribadi yang mempengaruhi persepsi meliputi sikap, kepribadian, 

motif, minat, pengalaman masa lalu, dan harapan-harapan seseorang. 

Karakteristik target yang diobservasi bias mempengaruhi apa yang diartikan, 

hubungan sebuah target dengan latar belakangnya juga mempengaruhi persepsi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi 
Sumber : Sunaryo, 2004 : 176 

Faktor dalam 
situasi 

1) Waktu  
2) Keadaan 

kerja 
3) Keadaan 

sosial 

Faktor-faktor  dalam diri 
si pengarti : 

1) Sikap 
2) Motif 
3) Minat 
4) Pengalaman 
5) Harapan 

Persepsi 

Faktor dalam diri target 

1) Sesuatu yang baru 
2) Gerakan  
3) Suara 
4) Ukuran 
5) Latar belakang 
6) Kedekatan 
7) Kemiripan 
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2.1.6. Sifat Indrawi 

2.1.6.1 Penglihatan 

Sifat penglihatan atau penampakan merupakan sifat pertama yang diamati 

oleh masyarakat. Sedangkan sifat yang lain akan diamati kemudian. Termasuk 

sifat penglihatan ini adalah: 

2.1.6.1.1 Warna dan Kilap 

Warna merupakan suatu sifat bahan yang danggap berasal dari penyebaran 

spektrum sinar, begitu juga sifat kilap dari bahan dipengaruhi oleh sinar terutama 

sinar pantul. Timbulnya warna dibatasi oleh terdapatnya sumber sinar. Pengaruh 

tersebut terlihat apabila suatu bahan dilihat di tempat yang suram dan di tempat 

yang gelap, akan memberikan  perbedaan warna yang mencolok. 

2.1.6.1.2 Viskositas 

Sifat ini penting bagi produk yang berbentuk cairan. Penilaian viskositas 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh-pengaruh penggunaan bahan dasar, 

pengaruh panas, dan lain-lain. 

2.1.6.1.3 Ukuran dan Bentuk 

Beberapa kriteria yang termasuk ukuran adalah berat, volume, kerapatan, 

berat jenis, panjang, lebar, dan diameter, sedangkan bentuk bahan dapat dilihat 
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langsung dari bahannya apakah bahan tersebut bulat, lonjong, simetris, 

melengkung, dan sebagainya. 

2.1.6.1.4 Sifat Kelainan Bahan 

Kelainan suatu bahan dapat didefinisikan sebagai ketidaksempurnaan suatu 

bahan dikarenakan hilangnya suatu faktor yang diperlukan untuk kesempurnaan 

tersebut. Kelainan suatu bahan dapat dikategorikan sebagi berikut : kelainan  

genetis fisiologis, entomologis, patologis, mekanis, dan kelainan karena adanya 

benda asing.  

2.1.6.2. Perabaan 

Sifat ini tidak terdapat pada alat tubuh seperti sifat yang lain. Perabaan 

terjadi hampir di seluruh permukaan kulit dengan kepekaan yang berbeda. 

Beberapa daerah seperti rongga mulut, bibir, dan tangan mempunyai kepekaan 

yang tinggi terhadap perabaan. Sifat perabaan umumnya dikaitkan dengan tiga 

hal, yaitu struktur, tekstur, dan konsistensi. Struktur merupakan sifat dari 

komponen penyusun, tekstur merupakan sensasi tekanan yang dapat diamati 

dengan mulut atau perabaan denagn jari, dan konsistensi merupakan tebal, tipis 

dan kehalusan suatu bahan. 

2.1.6.3. Pembauan  

Bau-bauan (aroma) merupakan sesuatu yang dapat diamati dengan indra 

pembau. Untuk dapat menghasilkan bau, zat-zat bau harus menguap, sedikit larut 

dalam air dan sedikit larut dalam lemak. Pengujian terhadap bau penting karena 

dapat memberikan penilaian diterima atau tidak suatu produk dengan cepat. 
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Dalam pengujian indrawi, bau lebih kompleks daripada rasa. Bau dari sebuah 

produk dapat diperoleh dengan cara membau atau merasa. 

2.1.6.4. Pengecap  

Telah diketahui adanya empat macam rasa dasar, yaitu manis, asam, asin, 

dan pahit. Rangsangan yang diterima oleh otak dan diteruskan oleh sel perasa 

sebenarnya sangat komlpeks. Kualitas empat rasa dipengaruhi oleh kosentrasinya. 

(Bambang K, 1998 : 35-39). 

Penglihatan dengan menggunakan indera manusia tetap merupakan bagian 

yang penting, dapat tidaknya suatu bahan diterima tetap harus dinilai dengan 

indera manusia. Ada enam tahap yang terjadi selama penilaian bahan: 

1) Menerima bahan 

2) Mulai mengenali bahan 

3) Mengadakan klasifikasi sifat yang dimiliki bahan tersebut 

4) Mengingat-ingat bahan yang telah diamati 

5) Mengurangi sifat indrawi 

6) Mengadakan evaluasi terhadap berdasarkan sifat inderawi 
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2.2 KERANGKA TEORI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.3 Kerangka Teori 
Sumber : ( Kartika: 1998, Kardinan: 2000, Hardiansyah: 2000) 

Larvasida 

Kimia Nabati 

Serai 
dengan 
LC90-48 jam 
12 % 

Penerimaan 
masyarakat 
terhadap 
larvasida 
serai 

1. Tampilan (warna,bau) 
2. Kemudahan 

Penggunaan/Kepraktisan 
3. Penerapan di tempat 

perkembangbiakan 
4. Ketersediaan 

bahan/kelimpahan bahan 

Penelitian 
laboratorium 
larvasida 
nabati 

Dampak 
Negatif 
Bahan Kimia 

Penggunaan 
serai sebagai 
anti serangga di 
masyarakat 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
3.1 KERANGKA KONSEP 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Variabel Penelitian  

Variabel penelitian dalam penelitian ini adalah variabel tunggal yaitu  

penerimaan masyarakat terhadap larvasida serai (Andropogon nardus) yang 

meliputi aspek tampilan (warna dan bau), kemudahan penggunaan (kepraktisan), 

penerapan ditempat perkembangbiakan nyamuk, dan ketersediaan 

bahan/kelimpahan bahan. 

 

 

Larvasida 
Serai  

Penerimaan masyarakat terhadap 
larvasida serai 

5. Tampilan (warna,bau) 
6. Kemudahan 

Penggunaan/Kepraktisan 
7. Penerapan di tempat 

perkembangbiakan 
8. Ketersediaan 

bahan/kelimpahan bahan 
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3.3 DEFINISI OPERASIONAL DAN SKALA OPERASIONAL VARIABEL 

Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel 

No Variabel Definisi Operasional Alat Ukur Skala 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 Tampilan 

Warna  
Penilaian responden 
berdasarkan warna yang 
ditimbulkan oleh larvasida 
setelah diencerkan dengan 
air.  
Kategori : 
1. Setuju 
2. Tidak setuju 
 
 

Kuesioner Nominal 
 

2 Kesukaaan 
Bau/Aroma 
Larvasida 
Serai 

Penilaian responden 
berdasarkan bau/aroma 
yang ditimbulkan oleh 
larvasida setelah 
diencerkan dengan air.  
Kategori : 
1. Setuju 
2. Tidak setuju 
 
 

  

3. Kemudahan 
penggunaan/
Kepraktisan 

Penilaian responden 
terhadap kepraktisan 
penggunaan larvasida 
dengan sediaan cair. 
Kategori : 
1. Setuju 
2. Tidak setuju 
 

Kuesioner Nominal 

4.  Penerapan di 
tempat 
perkembang
biakan 
nyamuk 
 

Penilaian responden 
terhadap aplikasi larvasida 
di trmpat 
perkembangbiakan 
nyamuk, dalam penelitian 
ini difokuskan pada bak 

Kuesioner Nominal 
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mandi. 
Kategori : 
1. Setuju 
2. Tidak setuju 
 
 

5. Ketersediaan
/Kelimpahan 
Bahan 

Kemudahan memperoleh 
bahan baku pembutan 
larvasida di lingkungan 
tempat tinggal.  
Kategori : 
1. Setuju 
2. Tidak setuju 
 

Kuesioner Nominal 

 

 3.4 JENIS DAN RANCANGAN PENELITIAN 

 Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif 

dimana penelitian diarahkan untuk mendeskripsikan penerinaan masyarakat 

terhadap larvasida serai berdasarkan aspek tampilan (warna dan bau), kemudahan 

penggunaan, penerapan di tempat perkembangbiakan larva, dan ketersediaan 

bahan.  

3.5 SUMBER DATA 

 Sumber data pada penelitian ini terdiri dari : 

3.5.1 Data Primer 

Data primer pada penelitian ini adalah data penerimaan masyarakat yang 

diperoleh dari hasil kuasioner yang meliputi informasi tentang penerimaan 

larvasida dari aspek tampilan (warna dan bau), kemudahan penggunaan 

(kepraktisan), penerapan di tempat perkembangbiakan nyamuk, dan ketersediaan 

bahan atau kelimpahan bahan di alam. 
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3.5.2 Data Sekunder 

Data sekunder pada penelitian ini berupa data kejadian Demam Berdarah 

yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Semarang. Data kependudukan lokasi 

penelitian yang diperoleh dari profil kelurahan. 

3.6 POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN 

Sampel dalam penelitian ini diambil sampel minimum yaitu 25 panelis 

yang berasal dari warga masyarakat. Responden pada penelitian ini diperoleh 

dengan teknik purposive sampling dengan menyertakan kriteria inklusi-ekslusi 

sebagai penjaringan dalam memilih sampel. Kriteria inklusi pada penelitian ini 

adalah : 

1) Sehat jasmani dan rohani 

2) Tidak buta warna, dibuktikan dengan ishihara tes card. 

3) Panelis mengikuti sosialisasi tentang larvasida alami ekstrak serai. 

Sedangkan kriteria eksklusi pada penelitian ini adalah : 

1) Panelis tidak bersedia mengikuti penelitian. 

3.7 INSTRUMEN DAN TEKNIK PENGAMBILAN DATA 

 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah panduan 

wawancara kuesioner. 

3.6.1 Instrumen Penelitian 

3.7.1.1 Kuesioner  

 Kuesioner digunakan untuk pengambilan data presentase penerimaan 

masyarakat terhadap larvasida alami.  

3.7.2 Teknik Pengambilan Data   
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3.7.2.1 Data Primer  

3.7.2.1.1.Kuesioner 

 Dalam penelitian ini data primer dikumpulkan dari kuesioner. Dengan 

kuesioner penjaringan, peneliti mendapat informasi mengenai pendapat 

masyarakat terhadap larvasida alami ekstrak serai.  

3.7.2.1.2 Dokumentasi  

 Dokumentasi pada penelitian ini digunakan untuk melengkapi atau 

menguatkan data yang diperoleh dari hasil wawancara. 

3.7.2.2 Data Sekunder 

 Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota 

Semarang dan Profil Kelurahan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kaliwiru untuk 

memperoleh data kependudukan. 

3.8 PROSEDUR PENELITIAN 

Tabel 3.1 Prosedur Penelitian 

TAHAPAN 
PENELITIAN 

RINCIAN KEGIATAN 

Tahap Pra Penelitian 1. Melakukan penetapan sasaran penelitian dengan 

mengumpulkan data Insidence Rate DBD dari 

Dinas Kesehatan Kota Semarang. 

2. Melakukan konsultasi dengan pihak kelurahan. 

3. Melakukan sosialisasi dengan sasaran penelitian. 

4. Melakukan pembuatan ekstrak di laboratorium. 
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Tahap Pelaksanaan 

Penelitian  

1. Melakukan pengecekan persiapan instrumen 

penelitian dan bahan penelitian. 

2. Pelaksanaan penelitian 

Tahap Analisis Data dan 

Penyusunan Laporan 

Melakukan analisis data dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan dan penyusunan laporan 

  

3.9  TEKNIK ANALISIS DATA 

3.9.1 Analisis Deskriptif Presentase 

 Teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran data penerimaan 

masyarakat.  

Rumus Analisis Deskriptif Persentase adalah sebagai berikut : 

DP %  =  X 100% 

Keterangan : 

DP : Deskriptif Presentase 

n : Nilai atau hasil yang diperoleh 

N : Jumlah seluruh nilai maksimum             
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 

 

4.1 GAMBARAN UMUM 

4.1.1 Monografi Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian Kelurahan Kaliwiru Kecamatan Candisari Kota 

Semarang. Sebelah utara wilayah kelurahan Kaliwiru berbatasan dengan 

Kelurahan Wonotingal, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Jatingaleh, 

sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Karanganyar Gunung, sedangkan 

sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Karangrejo.  

4.1 Tabel Jumlah Penduduk Kelurahan Kaliwiru 

 

 

 

 

Sumber : Monografi Kelurahan Kaliwiru 2011 

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut komposisi penduduk di Lokasi penelitian, 

yaitu Kelurahan Kaliwiru 51,3% (2014 orang)  adalah perempuan yaitu sebanyak 

2014 penduduk, sedangkan 48,6 % (1909 orang) adalah laki-laki dengan jumlah 

1909. Total penduduk kelurahan Kaliwiru 3923 penduduk.  

4.1.2 Karakteristik Responden 

4.1.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

Jenis 
Kelamin 

Jumlah 
Orang 

Presentase 

Laki-laki 1909 48,6% 

Perempuan 2014 51,3% 

Jumlah 3923 100% 

Umur Jumlah Presentase 
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Dari  tabel tersebut tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah responden 

terbesar terdapat pada data kelas ke-2 yaitu rentang 26-30 tahun. Sedangkan 

responden paling sedikit terdapat pada kelas ke-5 dan kelas ke-6, rentan usia 41-

45 dan 45-50 tahun. 

4.1.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan  

Tabel 4.3 Karaketristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

 

 

 

 

 

 

Tingkat pendidikan responden berdasarkan tabel dan grafik tersebut paling banyak 

adalah SMA dan SMP yaitu masing-masing 42 % (11 responden) sedangkan 

perguruan tinggi 12%  (3 responden) dan SD sebanyak 4% (1 responden). 

Responden
   

20-25 5 20%
26-30 9 36%
31-35 6 24%
36-40 3 12%
41-45 1 4%
46-50 1 4%

Jumlah 25 100%

Tingkat 
Pendidikan 

Jumlah 
Responden

Presentase 

PT 

SMA 

SMP 

SD 

3 

11 

11 

1 

12% 

42% 

42% 

4% 

 

Jumlah 25 100%



35 

 

 

4.2 HASIL PENELITIAN 

4.2.1 Analisis Deskriptif Presentase 

4.2.1.1Deskripsi Penilaian Tampilan (warna dan bau) 

Tabel 4.4 Penerimaan Responden terhadap Warna Larvasida Serai 

 

 

 

 

Penilaian responden terhadap warna larvasida berdasarkan hasil dari 

kuesioner tampilan warna menunjukkan bahwa sebanyak 68% (17 Orang) setuju 

bahwa larvasida serai memiliki wana yang jernih dan menarik. Sedangkan 

sebanyak 32% (8 orang) tidak setuju, dan tidak tertarik pada warna dari larvasida 

serai tersebut. 

Tabel 4.5 Penilaian Responden terhadap Bau Larvasida Serai 

 

 

 

 

 Penilaian bau larvasida seraidari 25 responden menunjukkan bahwa 56% 

(14 orang) responden menyetujui bahwa bau larvasida serai harum dan tidak 

menyengat, sehingga responden tertarik untuk menggunakkannya lebih lanjut. 

4.2.1.2 Deskripsi Penilaian Responden Terhadap Aspek Kemudahan 

Penggunaan Larvasida 

Tabel 4.6 Penilaian Responden terhadap Kemudahan Penggunaan Larvasida Serai 

  Penilaian Warna 
Setuju 68% (17 orang) 

Tidak Setuju 32% (8 orang ) 

Total  100% (25 orang) 

  Penilaian Bau 
Setuju 56% (14 orang) 

Tidak Setuju 44% (11orang ) 

Total  100% (25 orang) 
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 Penilaian responden terhadap tingkat kemudahan penggunaan larvasida 

serai ini menunjukkan bahwa 60% (15) responden menganggap bahwa larvasida 

serai dalam bentuk cair ini kurang efisien digunakan. 

4.2.1.3 Deskripsi Penilaian Responden Terhadap Penerapan Larvasida di 

Tempat Perkembangbiakan 

Tabel 4.7 Penilaian Responden terhadap Penerapan Larvasida Serai di Tepmat 

Perkembangbiakan Nyamuk 

 

 

 

 

 Sebanyak 72% (18 orang) responden tidak mau menggunakan larvasdia 

serai di tempat penmpungan air, sedangakan 28 % (7 orang) menyatakan setuju.  

4.2.1.4 Deskripsi Penilaian Responden terhadap Ketersediaan Bahan Larvasida 

Tabel 4.8 Penilaian Responden terhadap Ketersediaan Bahan Larvasida Serai 

 

 

 

 

  Penilaian Bau 
Setuju 40% (10 orang) 

Tidak Setuju 60% (15orang ) 

Total  100% (25 orang) 

  Penilaian Bau 
Setuju 28% (7 orang) 

Tidak Setuju 72% (18orang ) 

Total  100% (25 orang) 

  Penilaian Bau 
Setuju 64% (16 orang) 

Tidak Setuju 36% (9orang ) 

Total  100% (25 orang) 
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 Berdasarkan grafik diatas, diketahui bahwa 64% (16 orang) responden 

menyatakan setuju bahwa bahan serai mudah didapat di lingkungan tempat 

tinggal, sedangkan 36% (9 orang) menyatakan bahwa serai susah diperoleh.  
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BAB V 
PEMBAHASAN 

 
5.1 PEMBAHASAN 

5.1.1 Karakteristik Responden 

 Responden dari penelitian berasal dari ibu-ibu warga Kelurahan Kaliwiru 

yang berdomisili tetap di kelurahan Kaliwiru.  

Dari kriteria tersebut, diperoleh 25 responden yang masuk dalam kriteria 

tersebut. Umur responden lebih beragam, berkisar antara 20-47 tahun, yang lebih 

banyak mengikuti penelitian adalah responden dengan umur 26-30 tahun. Tingkat 

pendidikan responden dalam penelitian ini juga beragam, 11 lulusan SMP, 11 

lulusan SMA, 3 lulusan Perguruan Tinggi dan 1 responden berpendidikan terakhir 

SD. 

5.1.2 Penerimaan Masyarakat Terhadap Larvasida Alami  

5.1.2.1 Gambaran Penerimaan Berdasarkan Tampilan (Warna dan Bau) 

Uji penerimaan menyangkut penilaian seseorang akan suatu sifat atau 

kualitas suatu bahan yang menyebabkan orang menyenangi. Pada uji penerimaan 

panelis mengemukakan tanggapan pribadi, yaitu kesan yang berhubungan dengan 

kesukaan atau tanggapan senang atau tidaknya terhadap sifat sensorik atau 

kualitas yang dinilai (Soekarto, 1990:77). 

Hasil dari pengujian persepsi responden terhadap kesukaan pada warna dan 

bau larvasida menunjukkan bahwa responden menyukai secara indrawi warna dan 

bau dari larvasida serai yang berbahan aktif sitronella ini, 68% menyukai 
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tampilan warnanya dan 56% menyukai aromanya. Sitronelal yang ada dalam serai 

dan mengalami proses kimia mempunyai banyak kegunaan, yaitu : 

5) Sitronelal oleh pengaruh asam dapat diubah menjadi isopulegol dan bila 

kemudian isopulegol kemudian dihidrogenasi dapat diperoleh mentol. Mentol 

digunakan untuk obat-obatan, dapat ditambahkan pada pasta gigi, makanan 

dan minuman. 

6) Sitronelal bila direduksi dapat diubah menjdi sitronelol. Sitronelol memiliki 

bau seperti bunga mawar dan dapat digunakan sebagai komponen parfum dan 

merupakan saalh satu pewangi yang mahal. 

7) Sitronelal bila direaksikan pereaksi Grignard akan dieroleh suatu turunan 

alcohol yang disebut alkil sitronelol yang brujud cairan yang memiliki bau 

yang sangat harum dan digunakan secara luas dalam parfum dan kosmetika.  

8) Sitronelol dapat diubah menjadi senyawa hidroksi sitronelal yang sering 

disebut king of parfume. Senyawa hidroksi sitronelal merupakan cairan yang 

berwarna kekuningan memiliki bau yang harum mirip bunga lili dan harganya 

sangat mahal, digunakan sebagai komponen parfum( Hardjono 

Sasrohamidjojo, 2002 dalam Sri W, 2005 : 30). 

Sedangkan Maramis (1999) dalam Sunaryo (2004: 93) mendefinisikan 

persepsi sebagai daya mengenal barang, kualitas atau hubungan, dan perbedaan 

antara hal ini melalui proses mengamati, mengetahui, atau mengartikan setelah 

pancainderanya mendapat rangsang. Sehingga uji penerimaan dari larvasida alami 

ekstrak serai diawali dengan mengenali larvasida tersebut, dengan pengamatan 

secara indrawi yaitu menggunakan alat indra. Setelah indra mendapat rangsang, 
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maka responden baru dapat menginterpretasikan persepsi tentang rangsang yang 

diterima dengan sebuah psroses yang disebut penilaian bahan. Persepsi 

masyarakat tentang larvasida dimulai dengan pengenalan melalui tahap sosialisasi. 

Pada tahap sosialisasi responden mulai memperhatikan keberadaan dari larvasida 

serai yang selama ini belum di kenal. Sejumlah faktor beroperasi untuk 

membentuk dan terkadang merubah persepsi, dalam diri objek atau target yang 

diartikan, atau dalam konteks situasi dimana persepsi tersebut dibuat. Ketika 

seorang individu melihat sebuah target an berusaha untuk menginterpretasikan apa 

yang ia lihat, interpretasi itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari 

pembuat persepsi individual tersebut. Karakteristik pribadi yang mempengaruhi 

persepsi meliputi sikap, kepribadian, motif, minat, pengalaman masa lalu, dan 

harapan-harapan seseorang. Karakteristik target yang diobservasi bisa 

mempengaruhi apa yang diartikan, hubungan sebuah target dengan latar 

belakangnya juga mempengaruhi persepsi.  

5.1.2.2 Gambaran Penerimaan Berdasarkan Kemudahan Penggunaan 

Larvasida 

 Penggunaan larvasida berbahan alami belum banyak oleh masyarakat 

secara luas. Pengguanaan larvasida dalam bentuk cair memiliki beberapa 

kekurangan dan kelebihan. Hasil ekstraksi serai yang berbentuk cair bening 

memberi kesan segar pada responden, namun manjadi tidak efisien ketika 

penggunaannya karena sifat dari zat cair itu sendiri adalah mudah terlarut. Mudah 

tumpah dan juga responden kurang menyukai karena kurang praktis, hal tersebut 

dapat terlihat dari hasil penilaian dimana hanya 40% responden yang setuju 
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menggunaakan sediaan dalam bentuk cair, dan menganggapnya praktis. 

Sedangkan 60% menganggap bahwa sediaan dalam bentuk cair kurang efisien 

digunakan. Masyarakat lebih mengharapkan adanya bentuk larvasida alami yang 

dapat digunakan secara langsung dan bentuk yang lebih prkatis misalnya serbuk 

larvasida yang berbau harum dan efektif membunuh larva nyamuk di dalam bak 

mandi dan tempat penampungan air. Seperti penggunaan larvasida sintetik 

temefos, dengan dosis yang rendah, tingkat residual tinggi sehingga dapat 

digunakan untuk waktu yang lama. Penggunaan insektisida yang tidak sesuai 

aturan akan menyebabkan resistensi pada serangga, karena berbagai macam 

dampak negatif tersebut, maka diperlukan suatu alternatif untuk menggunakan 

insektisida yang lebih aman. Pemanfaatan tumbuhan yang mengandung zat 

pestisidik sebagai pengendalian hayati merupakan pilihan yang dapat 

dikembangkan dan diterapkan di rumah tangga. 

Serai yang diekstrak dapat diaplikasikan sebagai insektisida karena kandungan 

senyawa dalam serai berpengaruh lethal terhadap kondisi tubuh serangga yaitu 

dapat mengakibatkan kematian terhadap hewan tersebut. Menurut Connell dan 

Miller (1992) dalam Amalia (2008 : 5) pengaruh lethal dapat didefinisikan 

sebagai tanggapan yang terjadi pada saat zat-zat fisika atau kimia mengganggu 

proses sel atau sub sel dalam mahluk hidup sampai suatu batas bahwa kematian 

mengikuti secara langsung. 

5.1.2.3 Gambaran Penerimaan Berdasarkan Penerapan di Tempat 

Perkembangbiakan Nyamuk 
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Dari hasil penilaian terhadap penerapan di tempat perkembangbiakan 

nyamuk, daalm hal ini larvasida serai yang dipalikasikan pada bak mandi 

responden kurang dapat menerimanya dengan berbagai alasan. Sebanyak 72% 

responden tidak bersedia menerapkannya di tempat penampungan air, terutama di 

bak mandi dan penampungan air minum/masak. Hal tersebut dikarenakan air yang 

sudah terkena ekstrak serai tidak lagi jernih, berbau, sehingga responden 

menganggap air tersebut tidak layak untuk dikonsumsi, dan tidak tergolong air 

bersih. Dari hasil analisis diskusi dengan responden, sebagian dari mereka 

menganggap bahwa penerapan larvasida dalam bak mandi masih dapat ditoleransi 

jika larvasida tersebut tidak menimbulkan perubahan warna dan perubahan bau 

pada air, ketidaksukaan masyarakat pada penerapan larvasida di dalam bak mandi 

seperti penerapan abate (temephos) yang sebelumnya pernah dilakukan hanya 

bertahan beberapa waktu saja, setelah itu mereka lebih memilih menguras bak 

mandi daripada harus menaburkan sesuatu ke dalam air.    

5.1.2.4 Gambaran Penerimaan Berdasarkan Ketersediaan Bahan Larvasida 

 Dari hasil penilaian sebanyak 64% responden menyatakan setuju bahwa 

bahan serai mudah didapat di lingkungan tempat tinggal tanaman serai juga dapat 

tumbuh sepanjang tahun, tidak membutuhkan pemupukan intensif dalam 

penanamnnya sehingga dapat dikembangbiakan dengan mudah. Batang dan daun 

serai banyak digunakan untuk memasak. Hal tersebut karena serai merupakan 

tumbuhan herba menahun yang dapat berkembangbiak mudah dengan pemisahan 

tunas atau anakan, serai juga dapat tumbuh pada lahan kurang subur bhakan 

tandus karena serai memiliki kemampuan adaptasi yang baik di lingkungannya 
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(Kardinan, 2003 :11) Batang serai yang tidak berkayu banyak dimanfaatkan untuk 

bumbu masakan. 

5.2 HAMBATAN DAN KELEMAHAN PENELITIAN 

 Adapun kelemahan dan hambatan yang dihadapi peneliti dalam melakukan 

penelitian ini adalah keterbatasan jumlah ekstrak yang dibutuhkan, hal tersebut 

diatasi dengan merotasi responden sehingga satu sampel ekstrak dapat digunakan 

oleh beebrapa responden, selain itu peneliti juga melewatkan satu tahap 

penelitian, yaitu pengujian skala kecil larvasida di lapangan sebelum dilakukan uji 

penerimaan di masyarakat, sehingga peneliti belum menemukan dosis penerapan 

di lapangan secara tepat, dan hanya menggunakan hasil penelitian laboratorium 

saja. 
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BAB VI  
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
6.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan : 

1) Ekstrak serai memiliki berpotensi untuk diterima di masyrakat sebagai 

larvasida, karena memiliki bau yang disukai oleh masyarakat dan ketersediaan 

bahan yang cukup melimpah di alam. Namun beberapa hal yang menghalangi 

persespi masyrakat untuk menerima ekstrak serai sebagai larvasida adalah 

karena proses penggunaannya berkatan dengan penggunaan air bersih untuk 

keperluan sehari-hari. Sehingga mengurangi minat masyarakat dan lebih 

cenderung untuk lebih memilih menguras bak mandi daripada menggunakan 

larvasida.  

6.2 SARAN 

Saran yang dapat diberikan dari skripsi ini adalah : 

1) Peneliti lain 

Sebaiknya dilakukan penelitian tentang aplikasi larvasida serai dengan bentuk 

yang lebih praktis, efektifitas tinggi, dan tidak menimbulkan bau dan warna 

yang mencolok sehingga masyarakat lebih berminat untuk menggunakkannya.  

2) Instansi Kesehatan 

Instansi kesehatan agar dapat melakukan sosialisasi tentang larvasida serai 

pada masyarakat agar larvasida serai dapat lebih dikenal, dan manfaatnya 

dapat digunakan secara luas. 
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DAFTAR PANELIS UJI DAYA TERIMA 

 

NO NAMA ALAMAT USIA (tahun) 

1 Ibu Yusuf  RT 03 47 

2 Ibu Sri Astuti RT 03 39 

3 Ibu Martin RT 03 24 

4 Ibu Rochyati RT 03 25 

5 Ibu Mirnawati RT 03 29 

6 Ibu Tri Wahyuni RT 04 30 

7 Ibu Yayuk RT 03 36 

8 Ibu Sutiyah RT 03 26 

9 Ibu Ira Yuni RT 04 28 

10 Ibu Yudiyah RT 04 22 

11 Ibu Yuniati RT 03 33 

12 Ibu Misriyah RT 05 27 

13 Ibu  Aliftiah RT 05 24 

14 Ibu Anisa RT 05 22 

15 Ibu Karunia RT 01 40 

Lampiran 5 
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16 Ibu Sri Hastuti RT 03 36 

17 Ibu Khamdiyah RT 04 29 

18 Ibu Maghfiroh RT 04 31 

19 Ibu Mulyati RT 01 30 

20 Ibu Siti Rahayu RT 01 28 

21 Ibu Yati RT 03 30 

22 Ibu Miskiyah RT 05 35 

23 Ibu Siti Solekhah RT 08 33 

24 Ibu Sriningsih RT 04 35 

25 Ibu Sunarti RT 03 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUESIONER PENJARINGAN 
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Identitas Responden  

 

Nama   :  

Alamat   : 

Umur   : 

Pendidikan terakhir : 

 

Pertanyaan Penjaringan 

1. Apakah anda bersedia menjadi panelis pada penelitian ini ? 

a. Ya  b. Tidak 

2. Apakah anda saat ini sedang mengalami Flu atau pilek  (gangguan  

penciuman) ? 

a. Ya  b. Tidak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No  Pernyataan Setuju  Tidak 
setuju 



51 

 

 

Tampilan 1. Larvasida ini memiliki warna yang jernih.   

 2. Bau dari larvasida ini harum dan tidak 

menyengat, sehingga saya tertarik untuk 

menggunakannya 

  

Ketersediaan 

Bahan 

3. 

 

Tanaman serai mudah didapat di sekitar 

tempat tinggal, bisa beli dipasar atau 

diwarung.  

  

 4. Bahan yang digunakan untuk membuat 

larvasida ini susah diperoleh dilingkungan 

sekitar. 

  

Kepraktisan 5. Larvasida ini praktis untuk digunakan, 

tinggal mencairkannya saja. 

  

 6. Saya merasa repot jika harus membuat 

sendiri larvasida ini. 

  

Penerapan 7. Saya enggan untuk menggunakan 

larvasida ini dibak mandi, karena berbau 

menyengat. 

  

 8. Saya suka larvasida ini karena berbahan 

alami sehingga saya mau menggunakan di 

bak mandi. 
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 9. Larvasida ini susah mendapatkannya 

dipasaran karena belum diproduksi secara 

umum. 

  

 No  Pernyataan Setuju  Tidak 
setuju 
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Tampilan 1. Larvasida ini memiliki warna yang jernih. 17 8 

 2. Bau dari larvasida ini harum dan tidak 

menyengat, sehingga saya tertarik untuk 

menggunakannya 

14 11 

Ketersediaan 

Bahan 

3. 

 

Tanaman serai mudah didapat di sekitar 

tempat tinggal, bisa beli dipasar atau 

diwarung.  

16 9 

 4. Bahan yang digunakan untuk membuat 

larvasida ini susah diperoleh dilingkungan 

sekitar. 

8 17 

Kepraktisan 5. Larvasida ini praktis untuk digunakan, 

tinggal mencairkannya saja. 

10 15 

 6. Saya merasa repot jika harus membuat 

sendiri larvasida ini. 

21 4 

Penerapan 7. Saya enggan untuk menggunakan 

larvasida ini dibak mandi, karena berbau 

menyengat. 

18 7 

 8. Saya suka larvasida ini karena berbahan 

alami sehingga saya mau menggunakan di 

bak mandi. 

15 10 
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 9. Larvasida ini susah mendapatkannya 

dipasaran karena belum diproduksi secara 

umum. 

22 3 
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               Panelis Uji Penerimaan Masyarakat 

 

 

               Sosoialisasi Bahan dan Cara Pengujian 
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           Penjaringan panelis sesuai kriteria 

 

 

         Penilaian Panelis Terhadap Bahan yang diujikan     

 


