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ABSTRAK 
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Efek  Infusa Biji Buah Pepaya (Carica papaya L.) Terhadap Kematian Larva 

Aedes aegypti 

XVIII +110 halaman +10 tabel + 3 gambar + 11 lampiran 

 

Aedes aegypti merupakan vektor utama pembawa virus dengue bersama Ae. 

Albopictus. Penggunaan insektisida kimiawi yang populer digunakan di masyarakat 

untuk upaya pengendalian vektor dapat menyebabkan resistensi pada nyamuk vektor. 

Oleh karena itu diperlukan larvasida  yang efektif namun aman, yaitu infusa biji 

pepaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek larvasida infusa biji pepaya 

(Carica papaya L.) terhadap larva nyamuk Aedes aegypti.  

 

Jenis penelitian ini adalah eksperimen murni, dengan rancangan post test only 

with control group design dengan empat variasi konsentrasi infusa sebesar 1 %, 1,5%, 

2%, dan 2,5 % dengan empat kali pengulangan.  

 

Hasil uji Kruskal Wallis menunjukkan bahwa ada perbedaan rata-rata jumlah 

kematian nyamuk Aedes aegypti pada berbagai konsentrasi infusa biji pepaya, 

ditunjukkan dengan nilai signifikansi atau probabilitas adalah 0,001< 0,05.  Analisis 

probit didapatkan LC50 pada konsentrasi 1,689% dan LC90 adalah 2,876%.  

 

Simpulan dari penelitian ini adalah pemberian infusa biji buah pepaya (Carica 

papaya L.) dapat menyebabkan kematian nyamuk Aedes aegypti  dengan LC50 1,689% 

dan LC90 adalah 2,876%.  

 

Saran peneliti adalah mengaplikasikan di masyarakat dan mengadakan 

penelitian mengenai cara menghilangkan rasa pahit pada air diberi infusa biji buah 

pepaya..  

 

Kata kunci : Aedes aegypti, Biji buah pepaya, Infusa 

Kepustakaan :73 (2000-2015) 
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ABSTRACT 

 
Chinta Lola Yuliana 
Effect Of Papaya seeds infusion (Carica papaya L.) To The Death Aedes aegypti Larvae 
XVIII+110 pages +10 tables + 3 images + 11 attachments 
 

Aedes aegypti was the main vector of dengue virus carriers with Ae. Albopictus.Using 

chemical insecticide were popular in society as vector control would impact resistance in 

mosquito. Therefore, it is necessary to find out more friendly natural larvicides, which are 

effective but safe; one of them is Papaya seeds infusion (Carica papaya L.) The purpose of this 

research was to know larvicidal effect of  Papaya seeds infusion to Aedes aegypti. 

 

This research was true experimental research, by post test only with control group 

design in six variations of the infuse concentration 1 %, 1,5%, 2%, dan 2,5 % with four times 

repetitions.  

 

The results of Kruskal Wallis test shows that there were differences average of  

mortality Aedes aegyptiat various concentrations of papaya seeds infusion, which significance 

or probability value is 0,001< 0,05. From probit analysis test, LC50 is found in level 1,689% 

and LC90 in level 2,876%.  

 

The conclusion of this study shows that papaya seeds infusion (Carica papaya L.) 

causes the death of Aedes aegypti with LC50 in level  1,689% and LC90 in level 2,876%.  

 

The advice of researchers was further applying this research in society and doing 

research how to omit bitter taste in Papaya seeds infusion.   

 

Keywords : Aedes aegypti, Carica papaya L. L., Infusion 
 
Bibliography: 73 (2000-2015) 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

Motto 

― Lakukan semampunya, berdoa sebanyak banyaknya, sisanya tuhan yang akan  

mengurusnya 

― Jasmine is beautiful, Sunflower is beautiful, similarly with roses. Like a  

girl out there they are beautiful in their own way. Whatever her looks, 

it is art of god. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang 

disebabkan oleh virus dengue, yang masuk ke peredaran darah manusia melalui 

gigitan nyamuk dari genus Aedes, misalnya Aedes aegypti atau Aedes 

albopictus. Penyakit DBD dapat muncul sepanjang tahun dan dapat menyerang 

seluruh kelompok umur. Penyakit ini berkaitan dengan kondisi lingkungan dan 

perilaku masyarakat (Kementerian Kesehatan RI, 2013) 

 Deman Berdarah Dengue (DBD) sejak tahun 1968 telah terjadi 

peningkatan persebaran jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang endemis 

DBD. Berdasarkan situasi tersebut, WHO menetapkan Indonesia sebagai salah 

satu negara hiperendemik dengan jumlah provinsi yang terkena DBD sebanyak 

32 dari 33 provinsi di Indonesia (Achmadi, 2010) 

 Wabah demam berdarah sering terjadi berulang-ulang hampir 

sepanjang tahun di Asia Tenggara, termasuk Indonesia (Winita 1994 dalam 

Nofyan 2013).  

 Pada tahun 2013, jumlah penderita DBD yang dilaporkan sebanyak 

112.511 kasus dengan jumlah kematian 871 orang (Incidence Rate/Angka 

kesakitan = 45,85 penduduk dan CFR/angka kematian = 0,77%). Terjadi 

peningkatan jumlah kasus pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2012 yaitu
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sebesar 90.245 kasus per 100.000 penduduk (Kementerian Kesehatan RI, 2008-

2013). 

 Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang mempunyai 

kategori endemis untuk penyakit DBD. Pada tahun 2012 penyakit DBD di Kota 

Semarang tercatat sebanyak 1.250 kasus. Terjadi penurunan daripada tahun 

2011 yang sebanyak 1.303. Namun pada tahun 2013 jumlah kasus DBD 

sejumlah 2.364 kasus atau naik 89,11% dari 1.250 kasus pada tahun 2012. 

Jumlah kematian pada tahun 2013 sebanyak 27 kasus atau naik 22,73% dari 

tahun 2012 yang berjumlah 22 kasus, tetapi CFR turun dari 1,80 % pada tahun 

2012 dan turun menjadi 1,14% pada tahun 2013. Pada tahun 2014 jumlah kasus 

DBD di Kota Semarang mengalami penurunan menjadi 1.628 kasus dengan 

jumlah kematian sebanyak 27 kasus, namun CFRnya mengalami peningkatan 

menjadi 1,66% (Dinkes Semarang, 2014). 

Sementara jika dilihat dari Angka Bebas Jentik (ABJ), indeks rata-rata 

ABJ Kota Semarang adalah 84,3%, nilai ini masih di bawah standar nasional 

(>95%) (Dinkes Semarang, 2014). Menurut Brahim dan Hasnawati 2010 dalam 

Dhina Sari dan Sri Darnoto, rendahnya ABJ mendukung peningkatan jumlah 

kasus DBD. 

Upaya pengendalian populasi nyamuk Aedes aegypti telah banyak 

dilakukan, antara lain dengan cara kimia, cara fisik, dan pengendalian hayati. 

Pengendalian nyamuk masih dititikberatkan pada penggunaan insektisida 

kimia, meskipun hal tersebut tidak ramah lingkungan dan sudah ada indikasi 

terjadinya resistensi nyamuk Aedes aegypti terhadap jenis insektisida tertentu. 
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Bahkan nyamuk Aedes aegypti sudah ada kecenderungan toleran terhadap 

senyawa organofosfat yang terdapat di dalam insektisida.  

 Penggunaan temephos sudah dipakai sejak tahun 1976. Pada tahun 

1980, temephos 1 % ditetapkan sebagai bagian dari program pemberantasan 

Aedes aegypti di Indonesia. Meskipun metode tersebut telah menjadi agenda 

nasional, tetapi tampaknya populasi Aedes aegypti belum berhasil 

dikendalikan, sehingga angka kesakitan masih sering terjadi. Jadi temephos 

sudah digunakan hampir 30 tahun. Penggunaan dalam waktu lama ini dapat 

menimbulkan terjadinya resistensi (Felix, 2008). Bukan tidak mungkin terjadi 

resistensi karena temephos telah digunakan 35 tahun hingga tahun ini. 

 Temephos (abate) dan malathion  juga digunakan untuk menghentikan 

penyebaran  penyakit  demam  berdarah dengue di  Yogyakarta  dan  beberapa  

kota  lainnya di pulau Jawa sejak tahun 1974 (Tejasaputra, 2014). Menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Faizin (2012), populasi vektor DBD di daerah 

endemis tinggi (Semarang) belum mengalami penurunan kerentanan 

(resisten/toleran) terhadap larvasida yang digunakan yaitu abate 1 SG (Sand 

Granule Temephos 1%). Hal ini disebabkan penggunaan temephos secara terus 

menerus dengan dosis yang sama. Di wilayah Semarang, abate secara serentak 

digunakan pada tahun 1980 (Dinkes Kota Semarang, 2014). 

Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan suatu usaha 

untuk mendapatkan larvasida alternatif yaitu dengan menggunakan larvasida 

alami. Larvasida alami merupakan larvasida yang dibuat dari tanaman yang 

mempunyai kandungan beracun terhadap serangga pada stadium larva. 
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Penggunaan larvasida alami ini diharapkan tidak mempunyai efek samping 

terhadap lingkungan, dan tidak menimbulkan resistensi bagi serangga 

(Nugroho, 2011). 

Metode yang paling efektif untuk mengendalikan nyamuk vektor 

demam berdarah adalah dengan cara membunuh jentik-jentiknya (Nurhasanah, 

2001). Larvasida alami dapat ditemukan dalam tumbuhan yang di dalamnya 

terkandung senyawa yang berfungsi sebagai larvasida, diantaranya adalah 

golongan sianida, saponin, tanin, flavonoid, alkaloid, steroid, dan minyak atsiri 

(Kardinan, 2000). 

Indonesia merupakan produsen pepaya terbesar ke lima di dunia 

setelah Brazil, Nigeria, India, dan Mexico. Dari 86,32 %  produksi pepaya 

secara global pada tahun 2008–2010, India menduduki peringkat pertama 

dengan 38,61%, Brazil 17.5%, dan Indonesia 6.89%. Ini menunjukkan 

peningkatan produsi pepaya di Indonesia (FAOstat 2012a dalam Edward 

2012). Tanaman ini tanaman tropis yang tumbuh mulai dari tingkat permukaan 

air sampai ketinggian 1.700 m di atas permukaan laut di wilayah tropis 

katulistiwa (French, 2015). 

 Menurut data Kementerian Pertanian RI 2015, pada tahun 2014, Jawa 

Tengah menduduki posisi kedua produksi pepaya (Carica papaya L.) sebanyak 

105,624 ton setelah Jawa Timur 248,733 ton. Hampir seluruh masyarakat 

Indonesia menyukai buah ini karena rasanya yang enak dan harganya yang 

terjangkau. Dibalik kelezatan buah pepaya terdapat manfaat yang tersembunyi 

di dalamnya, yaitu biji buah pepaya.  
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 Biji pepaya dapat digunakan sebagai obat luar untuk penyakit kulit 

yang disertai dengan adanya pernanahan (Sukadana, 2007). Papain dalam biji 

pepaya membantu mencerna protein di lambung dan digunakan untuk 

membantu pencernaan yang kurang baik dan radang lambung. Selain itu 

senyawa seperti tanin, alkaloid, flavonoid dalam biji pepaya dapat digunakan 

sebagai larvasida (Agromedia, 2009). 

 Menurut penelitian Margo Utomo (2010), biji pepaya mengandung 

mengandung glucoside caricin dan karpain yang merupakan satu alkaloid yang 

terkandung dalam pepaya. Biji pepaya juga mengandung bactericidal aglicone 

of benzyl isothiocyanate (BITC), glicosida, sinigrin, enzim myrosin, dan 

karpasemin. Glikosida mempunyai keaktifan kerja jantung, anti parasit, anti 

radang, dan vermifuge, tetapi tidak bersifat toksik. Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut, dapat dikatakan infusa tumbuhan tidak memiliki efek toksik terhadap 

manusia terutama infusa biji buah pepaya.  

Hasil uji pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti pada 20-22 

April 2015 di Laboratorium Biologi Universitas Negeri Semarang 

membuktikan bahwa infusa biji buah papaya dapat membunuh larva Aedes 

aegypti. Uji pendahuluan menggunakan 3 kelompok perlakuan, yakni infusa 

biji buah pepaya dengan konsentrasi 1%, 3%, dan 5%. Tiap perlakuan 

dilakukan pengulangan sebanyak 2 kali. Jumlah larva Aedes aegypti yang 

digunakan sebanyak 60 ekor. Pengamatan dilakukan dengan menghitung 

jumlah  kematian larva selama 24 jam. Infusa biji buah papaya dengan 

konsentrasi 1% dapat membunuh larva Aedes aegypti sebanyak 3 ekor pada 
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replikasi pertama dan 6 ekor pada replikasi kedua. Infusa biji buah papaya 

dengan konsentrasi 3% dapat membunuh larva Aedes aegypti sebanyak 6 ekor 

pada replikasi pertama dan 8 ekor pada replikasi kedua. Infusa biji buah papaya 

dengan konsentrasi 5% dapat membunuh larva Aedes aegypti sebanyak 10 ekor 

pada replikasi pertama dan 10 ekor pada replikasi kedua. Hal tersebut dapat 

membuktikan bahwa infusa biji buah pepaya dapat membunuh larva Aedes 

aegypti. 

 Larva pasti akan mengambil makanan pada wadah dimana dia berada, 

maka pemberian larvasida yang paling tepat adalah pada wadah air dimana 

larva tersebut berkembang. Mengingat masih tingginya penyakit Demam 

Berdarah Dengue (DBD) di daerah endemik Kota Semarang, memberi inspirasi 

penulis sehingga tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait masalah di atas. 

Adapun judul yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah, “EFEK 

INFUSA BIJI BUAH PEPAYA (Carica papaya L.) TERHADAP 

KEMATIAN LARVA Aedes aegypti. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian 

ini sebagai berikut : 

1. Apakah infusa biji buah pepaya (Carica papaya L.) memiliki daya 

bunuh terhadap larva Aedes aegypti? 

2. Berapakah Lethal Concentration 50% (LC50) dan Lethal Concentration 

90% (LC90) dari infusa biji buah pepaya (Carica papaya L.) yang mematikan 

larva Aedes aegypti dalam 24 jam? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui daya bunuh infusa biji 

buah papaya (Carica papaya L.) terhadap larva Aedes aegypti dengan melihat 

LC50 dan LC90. 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Dalam penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis. 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bersifat pengembangan 

ilmu, khususnya dibidang pengendalian vektor. Manfaat teoritis ini diharapkan 

memperkaya pengetahuan dan wacana tentang upaya pengendalian vektor 

dalam kesehatan masyarakat. Khususnya mengenai efek infusa biji pepaya 

dalam kaitannya dengan kematian larva Aedes aegypti. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

1. Bagi Akademisi 

 Akademisi mampu mengembangkan upaya lain untuk 

mengendalikan vektor terutama pada nyamuk Aedes aegypti yang telah 

dinyatakan sebagai penyebab penyakit endemik DBD. 

2. Bagi Peneliti 

 Menambah informasi kepada peneliti mengenai efek infusa biji 

pepaya agar selanjutnya dapat ditindaklanjuti menjadi sebuah penelitian 

lain. 

3. Bagi masyarakat 
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 Masyarakat mampu mengaplikasikan larvasida alami infusa biji 

buah pepaya dalam rumah tangga dengan metode yang praktis, cepat 

dan sederhana. 
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1.5. Keaslian Penelitian  

Tabel 1.1. Keaslian Penelitian 

Peneliti / 

Tahun 

Judul Metode Hasil 

 

 

1. Margo 

Utomo dkk, 

2010. 

 

Daya bunuh 

bahan nabati 

serbuk biji papaya 

terhadap kematian 

larva Aedes 

aegypti isolat 

laboratorium 

B2P2VRP 

Salatiga. 

 

Eksperimen 

randomized 

dengan 

rancangan 

post test 

only control 

group 

design. 

Serbuk biji papaya 

efektif membunuh 

larva Aedes aegypti 

pada dosis 

200mg/100ml 

setelah 24 jam 

pemaparan.  

 

 

 

2. Michael 

Valiant, 

2010. 

 

Efek infusa daun 

pepaya (Carica 

papaya L. L.) 

terhadap larva 

nyamuk Culex sp. 

 

Eksperimen

tal dengan 

Rancangan 

Acak 

Lengkap 

(RAL) yang 

bersifat 

komparatif. 

Infusa daun pepaya 

(Carica papaya L. 

L.) memiliki efek 

larvisida nyamuk 

Culex sp. dan pada 

konsentrasi 2% 

memiliki potensi 

yang setara dengan 

bubuk temephos. 

 

 

 

3. Henny 

Sesanti, 

2014. 

 

Potential test of 

papaya leaf and 

seed 

extract(Carica 

papaya L.) as 

larvicides against 

Anopheles 

Mosquito larvae 

mortality. Sp in 

Jayapura, Papua 

Indonesia. 

Eksperimen 

randomized 

dengan 

rancangan 

post test 

only control 

group 

design 

Daun pepaya dan 

ekstrak biji papaya 

efektif sebagai 

larvasida terhadap 

kematian larva 

Anopheles, sp yang 

ditangkap dari 

habitat alami 

 

1.6. Ruang Lingkup penelitian 

1.6.1. Ruang Lingkup Tempat 

Pembuatan infusa dan pengujian infusa biji buah pepaya dilakukan di 

Laboratorium Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang. 
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1.6.2. Lingkup Waktu 

Penelitian ini dimulai dari penyusunan proposal pada bulan Mei 2015. 

Pelaksanaan penelitian dilakukan selama 7 hari yaitu pada tanggal 13 – 15 

Maret 2016. 

1.6.3. Lingkup Keilmuan 

 Bidang kajian yang diteliti adalah Ilmu Kesehatan Masyarakat, 

khususnya pengendalian vektor. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  LandasanTeori 

2.1.1. Tinjauan Tentang Aedes aegypti 

 Menurut Hastuti (2012: 7), demam berdarah dengue merupakan 

penyakit infeksi yang dapat berakibat fatal dalam waktu yang relatif singkat. 

Penyebab penyakit ini adalah virus dengue, sejenis virus yang tergolong 

arbovirus yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk Aedes 

aegypti betina. 

 Ketinggian merupakan faktor yang penting untuk membatasi 

penyebaran nyamuk Aedes aegypti. Ketinggian yang rendah (kurang dari 500 

meter) memiliki tingkat kepadatan populasi  nyamuk sedang sampai berat. 

Sementara daerah pegunungan (di atas 500 meter) memiliki populasi nyamuk 

yang rendah. Di negara negara Asia tenggara, ketinggian 1.000 sampai 1.500 

meter di atas permukaan air laut tampaknya merupakan batas bagi penyebaran 

Ae.aegypti (WHO, 2005). 

 Klasifikasi 2.1.1.1.

   Menurut Linneus (1757) dalam Gandahusada (2000) klasifikasi 

nyamuk Aedes aegypti yaitu: 

Kingdom : Animalia 

  Filum : Arthropoda 

  Kelas : Insecta 

 Ordo : Diptera 
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 Famili : Culicidae 

 Sub famili : Culicinae 

 Genus : Aedes 

 Spesies :Aedes aegypti 

 Morfologi Nyamuk Aedes aegypti 2.1.1.2.

2.1.1.2.1. Telur 

 Telur telur nyamuk Aedes aegypti biasanya diletakkan di atas 

permukaan air satu persatu. Telur dapat bertahan hidup dalam waktu yang 

cukup lama dalam bentuk dorman. Namun bila air cukup tersedia, telur Aedes 

aegypti biasanya menetas 2-3 hari sesudah diletakkan (Sembel, 2009). 

 Setelah 2-4 hari telur menetas menjadi larva yang selalu hidup di dalam 

air. Larva terdiri atas 4 substadium (instar) dan mengambil makanan dari 

tempat perindukannya. Pertumbuhan larva dari stadium I sampai stadium IV 

berlangsung 6-8 hari (Sutanto, 2009). 

 Larva Aedes aegypti biasa bergerak lincah dan aktif, dengan 

memperlihatkan gerakan naik ke permukaan air dan turun ke dasar wadah 

secara berulang. Untuk mendapatkan oksigen di udara, larva Aedes aegypti 

biasanya menggantungkan tubuhnya agak tegak lurus pada permukaan air 

(Sembel, 2009). Larva mengambil makanan di dasar wadah dimana dia tinggal, 

oleh karena itu disebut pemakan makanan di dasar (bottom feeder).  

 Temperatur optimal untuk perkembangan larva berkisar pada suhu 25º 

C - 30º C. Larva berubah menjadi pupa melewati 4 fase atau biasa disebut 

instar. Perubahan instar larva mengalami pengelupasan kulit. Perkembangan 
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dari instar I ke instar II berlangsung selama 2-3 hari, kemudian dari instar II ke 

instar III berlangsung selama 2 hari, sedangkan perubahan dari instar III ke 

instar IV memerlukan waktu dalam 2-3 hari. 

2.1.1.2.2. Pupa 

Pupa adalah fase inaktif yang tidak membutuhkan makan, namun tetap 

membutuhkan oksigen untuk bernafas. Untuk keperluan pernafasannya pupa 

berada di dekat permukaan air. Lama fase pupa tergantung dengan suhu air dan 

spesies nyamuk yang lamanya dapat berkisar antara satu hari sampai beberapa 

minggu (Supartha, 2008). 

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

dalam air terutama bila diganggu. Pupa Aedes aegypti berenang naik turun dari 

bagian dasar ke permukaan air. Apabila perkembangan pupa sudah sempurna, 

yaitu sesudah 2 atau 3 hari, maka kulit pupa pecah dan nyamuk dewasa keluar 

serta terbang (Safar, 2009). 

 Stadium pupa merupakan stadium akhir dalam air. Stadium pupa 

berbentuk bengkok dengan kepala-dada (cephalothorax) lebih besar 

dibandingkan bagian perutnya dan bernafas dengan sepasang organ berbentuk 

terompet (Suyanto, 2009). 

2.1.1.2.3. Dewasa 

 Nyamuk Aedes aegypti dewasa berukuran kecil sekali dan halus. 

Bagian tubuh terdiri atas kepala, thorax, dan abdomen. Tanda khas Aedes 

aegypti berupa gambaran lyre form pada bagian dorsal thorax (mesonotum). 

Kepalanya mempunyai probosis halus dan panjang yang melebihi panjang 
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kepala. Di kiri kanan probosis terdapat palpus yang terdiri dari 5 ruas dan 

sepasang antena yang terdiri dari 15 ruas. Pada kepala terdapat probosis halus 

dan panjang yang melebihi kepala. Pada nyamuk betina probosis dipakai 

sebagai alat tusuk dan penghisap darah, sedangkan yang jantan dipakai sebagai 

penghisap tumbuh tumbuhan, buah buahan, dan keringat. Antena pada nyamuk 

jantan berambut lebat (plumose) dan pada nyamuk betina jarang (pilose). 

Sebagian besar toraks yang tampak diliputi bulu halus. Bagian posterior dari 

mesonotum terdapat skutelum yang membentuk 3 lengkungan (trilobus) (Safar, 

2009). 

 Habitat 2.1.1.3.

 Telur, larva, dan pupa Aedes aegypti tumbuh dan berkembang di dalam 

air. Genangan yang disukai sebagai tempat perindukan nyamuk ini berupa 

genangan air yang tertampung di suatu wadah yang biasanya kontainer atau 

tempat penampungan air bukan genangan air di tanah. Tempat perindukan 

yang paling potensial adalah Tempat Penampungan Air (TPA) yang digunakan 

sehari-hari seperti drum, tempayan, bak mandi, bak WC, ember, dan 

sejenisnya. Tempat perindukan tambahan adalah disebut non-TPA, seperti 

tempat minuman hewan, barang bekas, dan vas bunga terutama yang berwarna 

gelap (Kemenkes RI, 2010). Tempat istirahat yang disukainya adalah benda 

benda yang tergantung yang ada di dalam rumah seperti gordyn, kelambu, dan 

baju/pakaian di kamar yang gelap dan lembab (Irianto, 2014). 
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 Perilaku 2.1.1.4.

 Nyamuk betina meletakkan telur diatas permukaan air, menempel pada 

dinding dinding tempat perindukan. Tempat perindukan yang disenangi 

nyamuk biasanya berupa barang buatan manusia/perkakas keperluan manusia 

misalnya bak mandi, pot bunga, kaleng, botol drum, ban mobil bekas, 

tempurung, tunggak bambu, dan lain lain. Setiap bertelur dapat mencapai 100 

butir (Zulkoni, 2011). Jarak terbang nyamuk pun berbeda beda, nyamuk betina 

mempunyai jarak terbang lebih jauh daripada nyamuk jantan. Aedes aegypti 

jarak terbangnya pendek yaitu sekitar 100 meter (Safar, 2010).  

 Aedes aegypti bersifat diurnal atau aktif pada pagi hingga siang hari 

(day-biters) (Sutanto, 2009). Hanya nyamuk betina saja yang menggigit dan 

menghisap darah serta memilih darah manusia untuk mematangkan telurnya. 

Nyamuk jantan tidak bisa menggigit/menghisap darah, melainkan hidup dari 

sari bunga tumbuh-tumbuhan (Irianto, 2014). 

 Perbedaan nyamuk betina dan jantan adalah pada bagian mulut dan antena. 

Nyamuk betina memiliki antena tipe-pilosse dan mulut tipe penusuk penghisap  

(piercing-sucking) sehingga mampu menghisap darah manusia (Costa, et al., 

2010). Nyamuk dewasa betina mencari makan dengan menghisap darah manusia 

atau hewan pada siang hari. Pada malam hari nyamuk beristirahat dalam rumah 

pada benda-benda yang digantung seperti pakaian. Nyamuk ini mempunyai 

kebiasaan mengigit berulang, yaitu mengigit beberapa orang secara bergantian 

dalam waktu singkat. Hal ini karena nyamuk Aedes aegypti sangat sensitif dan 

mudah terganggu (Achmadi, 2010). 
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 Daur hidup 2.1.1.5.

Nyamuk termasuk dalam kelompok serangga yang mengalami 

metamorfosis sempurna dengan bentuk siklus hidup berupa telur, larva 

(beberapa instar), pupa, dan dewasa. Telur diletakkan di atas permukaan air 

satu per satu. Telur dapat bertahan hidup dalam waktu yang cukup lama dalam 

bentuk dorman. Namun apabila air cukup tersedia, telur-telur tersebut biasanya 

menetas 2-3 hari sesudah diletakkan (Sembel, 2009: 50). Setelah 2 hari, telur 

menetas menjadi larva, selanjutnya kulit larva mengelupas menjadi pupa 

(Zulkoni, 2011). 

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

dalam air terutama bila diganggu. Pupa Aedes aegypti berenang naik turun dari 

bagian dasar ke permukaan air. Apabila perkembangan pupa sudah sempurna, 

yaitu sesudah 2 atau 3 hari, maka kulit pupa pecah dan nyamuk dewasa keluar 

serta terbang (Safar, 2009). 

Nyamuk dewasa yang baru keluar dari pupa berhenti sejenak di atas 

permukaan air untuk mengeringkan tubuhnya terutama sayap-sayapnya dan 

sesudah mampu mengembangkan sayapnya, nyamuk dewasa terbang mencari 

makan. Pada keadaan istirahat, bentuk dewasa dari Aedes aegypti hinggap 

dalam keadaan sejajar dengan permukaan (Sembel, 2009). Nyamuk jantan 

biasanya tidak pergi jauh dari tempat perindukan, menunggu nyamuk betina 

untuk berkopulasi. Nyamuk betina kemudian menghisap darah yang 

diperlukannya untuk pembentukan telur (Sutanto, 2008). 
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 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Larva Aedes 2.1.1.6.

  aegypti 

Berbagai faktor yang berhubungan dengan perkembangan larva Aedes 

aegypti, diantaranya sebagai berikut: 

1. Suhu Udara 

 Suhu udara merupakan salah satu faktor lingkungan yang 

mempengaruhi perkembangan larva Aedes aegypti. Gandham (2013) 

menjelaskan bahwa rata-rata suhu optimum untuk pertumbuhan nyamuk adalah 

25-27
0
C dan pertumbuhan nyamuk akan berhenti sama sekali bila suhu <10

0
C 

atau >40
0
C. Hasil penelitian Arifin dkk (2013) menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan suhu dalam rumah dengan keberadaan larva dengan p=0,040. 

Penelitian Oktaviani menunjukkan hasil bahwa suhu udara berpengaruh 

terhadap perkembangan larva Aedes aegypti dengan presentase sebesar 59,2%. 

2. Kelembaban Udara 

 Menurut Yudhastuti (2005), kelembaban udara yang optimal untuk 

proses embriosasi dan ketahan embrio nyamuk berkisar antara 81,5-89,5%. 

Kelembaban udara <60% dapat menghambat kehidupan larva Aedes aegypti. 

Hasil penelitian Yudhastuti (2005) menunjukkan bahwa pada kelembaban 

udara <81,5% atau >89,5% tidak ditemukan adanya larva Aedes aegypti 

dengan presentase 78,6%. Hasil penelian Ridha dkk (2013) menunjukkan 

bahwa kelembaban udara dapat mempengaruhi perkembangan larva Aedes 

aegypti. Begitu pula hasil penelitian Oktaviani yang menunjukkan bahwa 
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kelembaban udara berpengaruh terhadap densitas nyamuk Aedes aegypti pada 

stadium larva dengan presentase sebesar 58,5%. 

3. Pencahayaan 

 Larva Aedes aegypti lebih menyukai tempat yang tidak terkena cahaya 

secara langsung. Kuswati (2004) menguji pengaruh pencahayaan dan bentuk 

kontainer terhadap jumlah larva Aedes aegypti dalam kontainer, dan penelitian 

tersebut didapatkan perbedaan yang bermakna di antara empat perlakuan, yaitu 

pada tempayan kondisi gelap, jambangan/ vas kondisi gelap, tempayan kondisi 

terang, dan jambangan kondisi terang. Jumlah larva dengan nilai rata-rata 

tertinggi ditemukan pada jambangan dengan kondisi gelap. 

4. pH air 

 pH air dimana larva Aedes aegypti dapat tumbuh dan berkembang yaitu 

antara 5,8-8,6. Di luar kondisi tersebut, pertumbuhan dan perkembangan larva 

Aedes aegypti dapat terhambat sehingga larva akan mati. Hal tersebut didukung 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Ridha dkk (2013) yang menunjukkan 

bahwa air dengan pH <6 atau >7,8 tidak ditemukan adanya larva Aedes 

aegypti. 

5. Suhu Air 

 Suhu air dapat mempengaruhi kematian larva Aedes aegypti pada 

kisaran <25
0
C atau >32

0
C. Berdasarkan hasil penelitian Ridha dkk (2013) 

menunjukkan bahwa pada suhu air <27
0
C atau >30

0
C tidak ditemukan 

keberadaa larva Aedes aegypti dengan presentasi sebanyak 75,1%. Pada 
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penelitian Arifin dan Oktaviani (2013) menunjukkan hasil bahwa terdapat 

hubungan antara suhu air dengan keberadaan larva dengan p=0,036. 

2.1.2. Pepaya 

 Taksonomi 2.1.2.1.

 Menurut United States Department Of Agriculture (2014), kedudukan 

tanaman Carica papaya L. atau lebih dikenal di Indonesia dengan sebutan 

pohon pepaya dalam sistematika tumbuhan sebagai berikut: 

 Kingdom : Plantae 

 Sub divisi : Angiospermae 

 Kelas : Dicotyledonae 

 Ordo : Caricalis 

Suku : Caricaceae 

Marga : Carica 

Jenis : Carica papaya L. L. 

 Deskripsi 2.1.2.2.

Pepaya merupakan tanaman buah dari famili caricaceae yang berasal 

dari Amerika Tengah dan Hindia Barat bahkan kawasan Meksiko dan Koasta 

Rica. Tanaman pepaya banyak ditanam di daerah tropis maupun sub tropis, 

dapat tumbuh di tempat basah maupun kering atau dataran dan pegunungan 

(sampai 1.000 m dari permukaan laut). Buah pepaya merupakan buah meja 

yang bermutu dan bergizi tinggi (Nurviani, 2014). 

 Pohon pepaya memiliki tinggi sekitar 8-10 m. Akar tanaman pepaya 

tidak mengayu, oleh karena itu tanaman ini membutuhkan tanah yang gembur 
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dengan air yang cukup pada musim kemarau dan sedikit air pada musim hujan. 

Batang tumbuh lurus ke atas dan tidak bercabang, berbatang basah dengan 

bentuk silindrik. Diameter 10-30 cm dan tinggi 3-10 m, tidak mengayu, 

berongga di tengah, lunak, mengandung banyak air dan terdapat getah di 

dalamnya (Agromedia, 2009).  

 Tangkai daunnya bulat silindris dengan panjang 25-100 cm, bentuk daun 

bulat atau bulat telur, bertulang daun menjari, tepi bercangap manjari berbagi 

menjari, ujung runcing berdiametar 25-75 cm dengan pangkal daun berbentuk 

jantung, sebelah atas berwarna hijau tua, sebelah bawah hijau muda, memiliki 

permukaan daun yang licin (Steenis, 2008). 

 Buah berbentuk oval besar menyerupai melon dengan memiliki rongga 

benih pusat. Buah berada pada batang utama, biasanya tunggal tapi kadang-

kadang banyak kecil kecil. Buah memiliki berat dari 0,5 hingga 20 kg, dan 

hijau sampai matang, berubah kuning atau merah-oranye. Daging berwarna 

kuning oranye seperti salmon (merah muda-oranye) pada saat jatuh tempo. Itu 

bagian yang dapat dimakan mengelilingi rongga biji besar, pusat. Pohon dapat 

berbuah pada 5-9 bulan, tergantung pada kultivar dan suhu. Tanaman mulai 

berbuah di 6 - 12 bulan (Sujiprihati, 2012) 

 Biji pepaya terletak dalam rongga buah yang terdiri dari lima lapisan. 

Banyaknya biji tergantung dari ukuran buah. Bentuk biji agak bulat atau bulat 

panjang dan kecil serta bagian luarnya dibungkus oleh selaput yang berisi 

cairan. Biji berwarna putih jika masih muda dan berwarna hitam setelah tua. 
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Permukaan biji agak keriput dan dibungkus oleh kulit ari yang sifatnya seperti 

agar serta transparan (BPOM RI, 2010). 

 Nama Lokal 2.1.2.3.

 Pepaya (Indonesia); gedang (Bali); betik, kates, telo gantung (Jawa); 

peute, betik, ralempaya, punti kayu (Sumatera); pisang malaka, bandas, manjan 

(Kalimantan); kalujawa, padu (Nusa Tenggara); kapalay, kaliki, unti jawa 

(Sulawesi); dan betik (Melayu) (BPOM RI, 2010). 

 Manfaat Biji papaya 2.1.2.4.

 Pepaya popular sebagai buah meja bagi masyarakat Indonesia 

(Agromedia, 2009). Semua bagian dari papaya memiliki khasiatnya masing-

masing. Biji pepaya yang berwarna hitam memiliki rasa yang tajam dan agak 

pedas, biasanya dapat digunakan sebagai pengganti lada hitam (Peter, 2014). 

Biji pepaya dapat pula dimanfaatkan sebagai larvasida nabati. Penelitian yang 

dilakukan oleh Amin (2010), biji buah pepaya (Carica papaya L.) dengan 

konsentrasi 2%, 4% dan 5% memberikan pengaruh dalam mengendalikan 

serangan netamdoa pada tanaman tomat.  

 Menurut penelitian Margo Utomo (2010), biji pepaya mengandung 

mengandung glucoside caricin dan karpain yang merupakan satu alkaloid yang 

terkandung dalam pepaya. Alkaloid karpaina bersifat toksik dan apabila 

digunakan dalam jumlah besar dapat menyebabkan paralisa, sistem saraf 

terhenti, dan depresi jantung. Carica papaya L. L. daun dan biji diketahui 

mengandung enzim proteolitik (papain, chymopapain), alkaloid (Carpain, 
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carpasemine), senyawa belerang (benzil iso- tiosianat), flavonoid, triterpen, 

asam organik, dan minyak (Cha vez, 2011). 

 Kandungan Kimia 2.1.2.5.

Menurut penelitian Franco et al. 2006, biji Carica pepaya memiliki 

kegiatan insektisida walaupun dengan toksisitas rendah dari ekstrak, namun 

sudah dapat mengontrol serangga. Selain itu, pengembangan insektisida 

berdasarkan biji pepaya, yang secara tradisional telah dianggap sebagai produk 

limbah, bisa memiliki manfaat komersial. Mengevaluasi efek insektisida benih 

bubuk yang berbeda terhadap serangga ini, dan menemukan bahwa benih C. 

papaya menyebabkan tingginya tingkat kematian larva. 

Biji pepaya dapat dimanfaatkan sebagai antibakteri karena biji pepaya 

diketahui mengandung senyawa kimia seperti golongan fenol, alkaloid, dan 

saponin (Warisno, 2003).  

Hasil uji fitokimia terhadap ekstrak kental metanol biji pepaya 

diketahui mengandung senyawa metabolit sekunder golongan triterpenoid, 

flavonoid, alkaloid, dan saponin. Secara kualitatif, berdasarkan terbentuknya 

endapan atau intensitas warna yang dihasilkan dengan pereaksi uji fitokimia, 

diketahui bahwa kandungan senyawa metabolit sekunder golongan triterpenoid 

merupakan komponen utama biji pepaya (Sukadana, 2007). 

 Uraian Kandungan Kimia 2.1.2.6.

2.1.2.6.1. Papain  

Papain adalah enzim proteolitik yang kita kenal untuk melunakkan 

daging. Zat tersebut berproses dalam pemecahan jaringan ikat, yang disebut 
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proses proteolitik. Papain mempunyai sifat sebagai anti toksik walaupun dalam 

dosis rendah yaitu sebesar 14,54% dari 5g ekstrak biji papaya (Hayatie, 2015). 

Apabila masuk ke dalam tubuh larva nyamuk Aedes aegypti, akan 

menimbulkan reaksi kimia dalam proses metabolisme tubuh yang dapat 

menyebabkan terhambatnya hormon pertumbuhan sehingga larva tidak bisa 

tumbuh menjadi instar IV. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Chavez (2011), papain 

merupakan senyawa terendah dalam biji pepaya dan merupakan senyawa 

tertinggi dalam kulit pepaya.  

2.1.2.6.2. Saponin  

Merupakan glikosida dalam tanaman yang sifatnya menyerupai sabun 

dan dapat larut dalam air. Istilah saponin diturunkan dari bahasa Latin „sapo‟ 

yang berarti sabun, diambil dari kata Saponaria vaccaria, suatu tanaman yang 

mengandung saponin digunakan sebagai sabun untuk mencuci (Suparjo, 2008). 

Pengaruh saponin terlihat pada gangguan fisik serangga bagian luar (kutikula), 

yakni mencuci lapisan lilin yang melindungi tubuh serangga dan menyebabkan 

kematian karena kehilangan banyak cairan tubuh. Saponin juga dapat masuk 

melalui organ pernapasan dan menyebabkan membran sel rusak atau proses 

metabolisme terganggu (Novizan, 2002). 

Saponin adalah racun yang polar, larut dalam air, dan ketika memasuki 

tubuh dalam larva bisa mengakibatkan hemolisis dalam pembuluh darah. Asam 

lemak organik terkandung dalam ekstrak biji pepaya dan menghambat proses 

metamorfosis, menghambat pembentukan kulit larva, sehingga mengakibatkan 
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kematian larva (Suirta, IWNM, et al., 2007). Penelitian yang dilakukan oleh 

Chavez 2011 melalui studi kualitatif fitokimia biji dan daun pepaya, biji 

pepaya memiliki saponin yang “melimpah” dibandingkan dengan daunnya 

“langka”, selain itu saponin berada di posisi tertinggi dibandingkan dengan 

senyawa golongan alkaloid, flavonoid, dan triterpeneid. 

Studi yang dilakukan oleh Hayati dkk tahun 2015, konstituen fitokimia 

pertama dalam biji dan kulit dari C. papaya adalah flavonoid. Flavonoid 

didistribusikan secara luas pada tanaman dan memiliki banyak fungsi seperti 

memproduksi pigmentasi di bunga dan perlindungan dari mikroba dan 

serangan serangga. Biji papaya yang sudah matang memiliki kandungan 

saponin yang lebih banyak daripada biji papaya yang mentah (Cha vez, 2011). 

Ekstrak etanol carica biji pepaya mengandung saponin, tanin, flavonoid, 

alkaloid, karbohidrat, senyawa fenolik, dan karotenoid. Pentingnya alkaloid, 

saponin, dan tanin dalam berbagai antibiotik yang digunakan dalam patogen 

pada umumnya dan penerapan larvasida (Delphin, et al. 2014). 

2.1.2.6.3. Flavonoid 

 Flavonoid adalah salah satu jenis senyawa yang bersifat racun/aleopati, 

merupakan persenyawaan dari gula yang terikat dengan flavon. Flavonoid 

mempunyai sifat khas yaitu bau yang sangat tajam rasanya pahit, dapat larut 

dalam air dan pelarut organik, serta mudah terurai pada temperatur tinggi 

(Suyanto, 2009). 

 Flavonoid merupakan senyawa pertahanan tumbuhan yang dapat 

bersifat menghambat makan serangga dan juga bersifat toksik. Flavonoid 
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punya sejumlah kegunaan. Pertama, terhadap tumbuhan, yaitu sebagai pengatur 

tumbuhan, pengatur fotosintesis, kerja antimiroba, dan antivirus. Kedua, 

terhadap manusia, yaitu sebagai antibiotik terhadap penyakit kanker dan ginjal, 

menghambat perdarahan. Ketiga, terhadap serangga, yaitu sebagai daya tarik 

serangga untuk melakukan penyerbukan. Keempat, kegunaan lainnya adalah 

sebagai bahan aktif dalam pembuatan insektisida nabati (Dinata, 2009). 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hayatie et.al 2015 melalui studi 

fitokimia  biji Carica papaya L. 10 gr/100 ml papaya mengandung senyawa 

flavonoid sebanyak 0,9 %. 

2.1.2.6.4. Tanin 

 Tanin merupakan polifenol tanaman yang larut dalam air dan dapat 

menggumpalkan protein (Westerdarp, 2006). Apabila tannin kontak dengan 

lidah, maka reaksi pengendapan protein ditandai dengan rasa sepat atau 

astringen. Tanin terdapat pada berbagai tumbuhan berkayu dan herba, berperan 

sebagai pertahanan tumbuhan dengan cara menghalangi serangga dalam 

mencerna makanan. Berdasarkan metode pengukuran Van-Burden and 

Robinson, terdapat kandungan tanin sebesar 0,78% pada biji papaya  dan 

0,63% pada kulit papaya (Hayatie, 2015). Tanin dapat menurunkan 

kemampuan mencerna makanan dengan cara menurunkan aktivitas enzim 

pencernaan (protease dan amilase) serta mengganggu aktivitas protein usus. 

Serangga yang memakan tumbuhan dengan kandungan tanin tinggi akan 

memperoleh sedikit makanan, akibatnya akan terjadi penurunan pertumbuhan. 
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Respon jentik terhadap senyawa ini adalah menurunnya laju pertumbuhan dan 

gangguan nutrisi (Dinata, 2008; Suyanto, 2009) 

 Efek larvasida senyawa saponin, flavonoid, dan tanin, yaitu sebagai 

stomach poisoning atau racun perut. Senyawa-senyawa tersebut larut di dalam 

air dan akhirnya masuk sistem pencernaan serta mengakibatkan gangguan 

sistem pencernaan larva Aedes aegypti, sehingga larva gagal tumbuh dan 

akhirnya mati (Suyanto, 2009). 

2.1.3. Metode Ektraksi melalui Infusa 

 Infusa adalah metode penyarian yang umumnya digunakan untuk 

menyaring zat kandungan aktif yang larut dalam air dari bahan-bahan nabati. 

Infusa biji buah papaya adalah sediaan cair yang dibuat dengan menyaring 

simplisia (serbuk biji buah pepaya) dengan air pada suhu 90º C selama 15 

menit. Simplisia atau serbuk biji buah pepaya adalah serbuk yang dihasilkan 

dari biji buah pepaya yang telah dikeringkan dalam oven pada suhu 40º C, 

yang selanjutnya dihaluskan dan diayak dengan pengayak. Penyarian dengan 

cara ini menghasilkan sari yang tidak stabil dan mudah tercemar oleh kuman 

sehingga harus segera digunakan <24 jam (BPOM, 2010).  

 Cara pembuatan infusa hamper sama dengan cara merebus the yaitu 

simplisia yang telah dihaluskan dicampur dengan air secukupnya dalam sebuah 

panci. Selanjutnya dipanaskan selama 15 menit, dihitung sampai suhu di dalam 

panci mencapai 15ºC. Infusa disaring selagi masih panas dengan kain kasa 

(Harmanto, 2012).  
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 Penelitian Dewi (2010) yang menunjukkan hasil ekstrak etanol buah 

mengkudu bekerja tidak stabil dalam penghambatan, hasil yang diperoleh 

ditunjukkan dengan konsentrasi yang semakin besar tidak memberikan efek 

penghambatan yang lebih besar, akan tetapi memiliki kemampuan 

menghambat yang lebih kecil dibandingkan konsentrasi lain. Kemungkinan ini 

disebabkan karena ekstrak yang digunakan merupakan ekstrak kasar yang 

kelarutan senyawa antibakterinya belum maksimal, sehingga aktivitasnya tidak 

maksimal pula (Dewi, 2010). Dalam penelitian menggunakan infusa biji buah 

pepaya yang merupakan perpaduan antara bubuk biji buah pepaya dengan 

pelarutnya yaitu air. Zat dapat mencapai luas permukaan lebih besar bila 

dibandingkan dengan ekstraksi yang menghasilkan serbuk. 

 Penggunaan ekstrak biji pepaya relatif tidak berpengaruh pada warna, 

tetapi dapat mengubah rasa air, karena ekstrak biji pepaya memiliki warna 

yang lebih cerah daripada warna ekstrak pepaya tapi rasa sangat pahit (Sesanti, 

2014). 

2.1.4. Larvasida 

 Deskripsi  2.1.4.1.

 Larvasida yang merupakan salah satu insektisida dapat menjadi 

alternatif pengendalian demam berdarah. Larvasida alami dapat ditemukan 

dalam tumbuhan yang di dalamnya terkandung senyawa yang berfungsi 

sebagai larvasida, diantaranya adalah golongan sianida, saponin, tanin, 

flavonoid, alkaloid, steroid, dan minyak atsiri (Kardinan, 2000). Salah satu 

tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai larvasida adalah pepaya. Biji 
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pepaya merupakan bagian yang mengandung senyawa kimia golongan 

alkaloid, saponin, flavonoid. 

 Jenis Larvasida 2.1.4.2.

Jenis larvasida dibagi menjadi 3, antara lain: 

1. Larvasida Nabati 

Larvasida nabati atau botani atau organik merupakan larvasida yang 

berasal dari alam (Gandahusada, 2000). Hal ini berarti bahwa larvasida jenis 

ini berasal dari bahan alam alam seperti tumbuhan yang mempunyai kelompok 

metabolit sekunder yang mengandung beribu-ribu senyawa bioaktif seperti 

alkaloid, fenolik, dan zatkimia sekunder lainnya. Senyawa bioaktif tersebut 

apabila diaplikasikan ke serangga akan mempengaruhi sistem syaraf/otot, 

kesimbangan hormon, reproduksi, perilaku, sistem pernapasan, dll (Naria, 

2005). 

Bahan aktif pada larvasida nabati disintesis oleh tumbuhan dan jenisnya 

dapat lebih dari satu macam (campuran). Bagian tumbuhan seperti daun, buah, 

biji, kulit, batang, dan sebagainya dapat digunakan dalam bentuk utuh, bubuk, 

ataupun ekstraksi (dengan air atau senyawa pelarut organik). Larvasida jenis 

ini dapat dibuat secara sederhana dan kemampuan yang terbatas. Senyawa atau 

ekstrak dari larvasida nabati dapat digunakan di alam, sehingga tidak 

mencemari lingkungan dan relatif aman bagi manusia dan ternak karena 

residunya mudah hilang. Senyawa yang terkandung dalam tumbuhan dan 

diduga berfungsi sebagai larvasida diantaranya adalah golongan sianida, 

saponin, tanin, flavonoid, alkaloid, steroid, dan minyak atsiri (Kardinan, 2000). 
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2. Larvasida Non Nabati 

 Larvasida non nabati atau anorganik berasal dari bahan kimia yang 

dapat membunuh serangga (Sutanto, 2008). Kelebihan larvasida jenis ini 

adalah dapat dilakukan dengan segera dalam waktu yang singkat telah dapat 

membunuh serangga. Namun, larvasida jenis ini juga mempunyai kekurangan 

antara lain dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, kemungkinan 

timbulnya resistensi serangga terhadap larvasida (Gandahusada, 2000). 

3. Larvasida Sintetik 

 Larvasida sintetik bersifat racun, menghambat pertumbuhan atau 

perkembangan, tingkah laku, kesehatan, perkembangbiakan, mempengaruhi 

hormon, maupun penghambat makan. Larvasida jenis ini sering merugikan 

lingkungan. Beberapa kasus yang merugikan tersebut antara lain terjadi polusi 

lingkungan seperti kontaminasi air tanah, udara, dan dalam jangka panjang 

terjadi kontaminasi terhadap manusia dan kehidupan lainnya. Serangga 

menjadi resisten ataupun toleran terhadap larvasida (Kardinan, 2000). Jenis 

larvasida ini yang sering digunakan antara lain abate, malation, maupun 

paration (Gandahusada, 2000). 

 Cara Kerja Larvasida 2.1.4.3.

1. Mode of Entry 

  Menurut cara masuknya ke dalam tubuh serangga (mode of entry), 

larvasida dibagi dalam: 

a. Racun Kontak (Contact Poisons) 
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Larvasida masuk melalui eksoskelet ke dalam badan serangga dengan 

perantaraan tarsus (jari-jari kaki) pada waktu istirahat di permukaan yang 

mengandung residu insektisida. Pada umumnya dipakai untuk memberantas 

serangga yang mempunyai bentuk mulut tusuk isap (Gandahusada, 2000). 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hayatie 2015, melalui sikrining 

fitokimia biji papaya mengandung 14,54 % alkaloid yang berfungsi 

menghambat sintesis protein sel. 

b. Racun Perut (Stomach Poisons) 

Larvasida masuk ke dalam badan serangga melalui mulut, kemudian 

masuk ke dalam organ pencernaan serangga dan diserap oleh dinding saluran 

pencernaan. Selanjutnya, larvasida tersebut terus dibawa oleh cairan tubuh 

serangga ke tempat sasaran yang mematikan (misalnya ke susunan saraf 

serangga) (Djojosumarto, 2008). Biasanya serangga yang diberantas dengan 

menggunakan larvasida ini mempunyai bentuk mulut untuk menggigit, lakat 

isap, kerat isap, dan bentuk menghisap (Gandahusada, 2000). Serangga bertipe 

mulut menggigit-mengunyah menyerang tanaman dengan cara memakan 

bagian-bagian yang diserangnya. Oleh karena itu tipe toleransi yang dapat 

dihasilkan satu-satunya adalah adanya penggantian atau pertumbuhan kembali 

(Sodiq, 2009). 

Apabila senyawa-senyawa tersebut masuk ke dalam sistem pencernaan 

larva Aedes aegypti mengakibatkan gangguan sistem pencernaan, sehingga 

larva gagal tumbuh dan akhirnya mati (Suyanto, 2009). 

c. Racun Pernapasan (Fumigants) 
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Larvasida masuk melalui saluran pernapasan (spirakel) dan juga melalui 

permukaan badan serangga. Larvasida ini dapat juga digunakan untuk 

memberantas semua jenis serangga tanpa harus memperhatikan bentuk 

mulutnya (Gandahusada, 2000). Serangga hama akan mati bila menghirup 

insektisida dalam jumlah yang cukup. Kebanyakan racun napas berupa gas, 

atau bila wujud asalnya padat atau cair, yang segera berubah atau 

menghasilkan gas dan diaplikasikan sebagai fumiganisia (Djojosumarto, 2008). 

2. Mode of Action 

 Proses bagaimana insektisida meracun dan mematikan serangga (mode 

of action,  larvasida secara garis besar sebagai berikut: 

a. Racun Fisik (Misalnya : Minyak Bumi dan Debu Inert)  

 Racun fisik membunuh serangga dengan cara yang tidak khas. 

Misalnya minyak bumi dan debu inert dapat menutupi lubang –lubang 

pernapasan serangga, sehingga serangga mati lemas karena kekurangan 

oksigen. Minyak bumi dapat menutupi permukaan air, sehingga jentik – jentik 

nyamuk tidak bisa mengambil udara dan mati karena kekurangan oksigen. 

Debu yang higroskopis (misalnya bubuk karbon) dapat membunuh serangga 

karena debu yang menempel di kulit serangga menyerap cairan dari tubuh 

serangga secara berlebihan.  

b. Racun Protoplasma  

 Racun protoplasma adalah logam berat, asam, dan sebagainya.  

c. Penghambat Metabolisme  

 Insektisida penghambat metabolisme adalah sebagai berikut:  
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1) Racun pernapasan, misalnya HCN, H2S, rotenone, dan fumigansia lainnya. 

2) Penghambat mixed  function oxidase.  

3) Penghambat metabolisme amina : klordimefon.  

4) Penghambat sintesa khitin : lufenuron, dsb.  

5) Peniru hormon : juvenile hormone, dsb.  

6) Racun syaraf (neurotoksin) (Djojosumarto, 2004). 

 Macam Teknik Menghasilkan Larvasida Nabati 2.1.4.4.

Pembuatan larvasida alami dilakukan melalui beberapa proses 

penanganan bahan tumbuhan secara baik agar tidak kehilangan aktifitas 

hayatinya. Teknik untuk menghasilkan larvasida nabati menurut Naria (2005), 

antara lain: 

1. Penggerusan, penumbukan, pembakaran, atau pengepresan untuk 

menghasilkan produk berupa tepung, abu, atau pasta 

2. Rendaman untuk produk ekstrak 

3. Ekstraksi dengan bahan kimia pelarut 

Ekstraksi merupakan sediaan keing, kental, atau cair yang dibuat 

dengan penyari simplisia menurut cara yang cocok, di luar pengaruh cahaya 

matahari langsung (BPOM RI, 2010). Ekstraksi dengan menggunakan pelarut 

dapat dilakukan dengan beberapa cara, yakni: 

1) Infusa 

Infusa adalah sediaan cair yang dibuat dengan cara mengekstraksi 

dengan pelarut dengan cara merebus the yaitu simplisia yang telah dihaluskan 

dicampur dengan air secukupnya dalam sebuah panci. Selanjutnya dipanaskan 
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selama 15 menit, dihitung sampai suhu di dalam panci mencapai 15ºC. Infusa 

disaring selagi masih panas dengan kain kasa (Harmanto, 2012).  

2) Maserasi 

Maserasi merupakan metode ekstraksi yang sering digunakan dalam 

mengekstrak jaringan tumbuhan. Pada dasarnya metode ini dengan cara 

merendam sampel menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan 

atau pengadukan pada temperatur ruangan. Umumnya perendaman dilakukan 

24 jam dan selanjutnya pelarut diganti dengan pelarut yang baru. Proses 

maserasi sangat menguntungkan dalam isolasi senyawa bahan alam karena 

mudah dilakukan (Lenny, 2006). 

3) Perkolasi  

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut sampai sempurna (exhaustive 

extraction) yang umumnya dilakukan pada temperatur ruangan. Proses ini 

terdiri dari tahapan pengembangan bahan, tahap maserasi antara, dan tahap 

perkolasi sebenarnya (penetasan/penampungan ekstrak) (Dirjen POM Depkes 

RI, 2000). 

 Uji Larvasida 2.1.4.5.

 Penelitian eksperimental ini dilakukan terhadap larva instar III-IV 

nyamuk Aedes aegypti. Penelitian dilakukan sesuai dengan panduan yang 

diperoleh dari guidelines for laboratory and field testing of mosquito larvicides 

(WHO 2005). Data yang didapat berupa daya larvasida, yang menerangkan 

kekuatan racun dari infusa biji buah papaya untuk membunuh larva nyamuk 
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Aedes aegypti pada instar ke III. LC50 digunakan sebagai ukuran dari daya 

larvasida tersebut.  
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2.2. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Skema Kerangka Teori 

(Sumber: Ridha dkk, 2013; Sesanti, 2014; Suirta, IWNM, et al.,  2007; 

Westerdarp 2006; Novizan, 2002)
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1.  Kerangka Konsep 

Berdasarkan kerangka teori yang telah dikemukakan di atas, maka 

dapat disusun skema kerangka konsep dalam penelitian ini sebagai berikut: 

     

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Kerangka konsep 

3.2.  Variabel Penelitian 

3.2.1. Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kadar biji buah papaya 

(Carica papaya L.) dalam bentuk infusa pada berbagai konsentrasi. Kelompok 

perlakuan untuk uji larvasida berkisar antara 4-5 kelompok (WHO, 2005). 

Variabel Terikat 

 

Jumlah Larva 

Aedes aegypti 

yang Mati 

 

Variabel Bebas 

 

Konsentrasi Infusa 

Biji Buah Pepaya 

(Carica papaya L.) 

Variabel Perancu 

 

1. Suhu air 

2. pH air 

3. Umur larva 
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 Infusa biji buah papaya yang dipakai adalah pada konsentrasi 1%, 

1,5%, 2%, dan 2,5%. Selain itu pada penelitian ini menggunakan 2 kontrol 

yaitu konsentrasi 0%/ml air untuk kontrol negatif dan  temephos dengan berat 

10 mg/100 ml untuk kontrol positif. Konsentrasi ini mengacu pada penelitian 

Michael valiant (2010) tentang infusa daun pepaya (Carica papaya L. L.) dan 

bahan tambahan yang digunakan. 

3.2.2. Variabel Terikat 

 Variabel terikat pada penelitian ini adalah jumlah kematian larva 

nyamuk Aedes aegypti instar III setelah pemberian perlakuan. Berdasarkan 

petunjuk pengujian larvasida dari WHO (2005: 10), lama waktu perlakuan 

selama 24 jam. Selain itu, untuk meneliti berbagai efek yang berhubungan 

dengan masa pajanan, uji toksisitas akut dilakukan dengan memberikan zat 

kimia dalam jangka waktu 24 jam. Larva dianggap mati apabila tidak ada 

tanda-tanda kehidupan. 

3.2.3. Variabel Perancu 

 Variabel perancu yang dominan pada penelitian ini adalah suhu, pH, 

dan umur larva karena berpengaruh besar terhadap kematian larva. Variabel 

perancu dikendalikan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Suhu Air 

 Suhu sebagai variabel perancu yang dapat mempengaruhi hasil 

penelitian, maka harus diukur dan dikendalikan dengan cara menempatkan 

media uji pada ruangan yang tertutup, sehingga suhunya akan stabil. Larva 
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dapat hidup  pada suhu 20-30ºC (Padmanabha et al, 2011). Pengukuran suhu 

pada media tempat pengujian dari awal sampai akhir selama pengamatan. 

2. pH Air 

 pH air merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam 

perkembangan larva nyamuk. Kadar pH untuk kehidupan larva Aedes aegypti 

dapat tumbuh dan berkembang yaitu antara 5,8-8,6. Hal tersebut didukung 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Ridha dkk (2013) menunjukkan bahwa 

air dengan pH <6 atau >7,8 tidak ditemukan adanya larva Aedes aegypti. 

Pengendalian pH dilakukan dengan menggunakan air yang mempunyai pH 

yang sama dengancara mengukur pH awal dan pH akhir air. 

3. Umur Larva 

 Umur larva nyamuk merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada 

daya tahan terhadap pajanan insektisida nabati. Stadium larva sangat 

mempengaruhi reaksi terhadap zat toksik, maka dalam penelitian ini digunakan 

larva instar III. Larva instar III sudah lengkap terbentuk alat-alat organ tubuh 

dan telah relatif stabil terhadap pengaruh lingkungan (Utomo, 2010). 

3.3. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah jawaban sementara penelitian, patokan duga, atau 

dalil yang kebenarannya akan dibuktikan dalam penelitian tersebut 

(Notoatmodjo, 2005). Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

1. Infusa biji buah papaya (Carica papaya L.) memiliki daya bunuh 

terhadap larva nyamuk Aedes aegypti. 
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2. Didapatkan nilai      dan      dari Infusa biji buah papaya (Carica 

papaya L.) yang dapat menyebabkan mortalitas pada larva nyamuk 

Aedes aegypti selama 24 jam masa pengujian. 

3.4. Definisi Operasional 

Tabel 3.1. Definisi Operasional dan Skala Pengukuran 

No. Variabel Definisi  

Operasional 

Alat 

Ukur 

Skala 

1. Infusa 

biji buah 

pepaya 

(Carica 

papaya 

L.) 

 

Infusa biji pepaya 

didapatkan dari biji 

papaya yang telah 

dikeringkan, lalu 

dihaluskan dan diayak. 

Serbuk di saring dengan 

air pada suhu 90º C 

selama 15 menit.  

Konsentrasi infusa biji 

pepaya dibuat dengan 

jalan 

pelarutan infusa kental 

biji pepaya dengan 

konsentrasi 1%, 1,5%, 

2%, 2,5%, dan lama 

pengamatan 24 jam 

Timbangan 

digital  

Ordinal 

2. Jumlah 

kematian 

larva 

Aedes 

aegypti 

Banyaknya larva Aedes 

aegypti instar III yang 

mati dalam 24 jam 

setelah perlakuan. Larva 

dianggap mati bila tidak 

ada tanda kehidupan, 

misalnya tidak bergerak 

lagi walaupun 

dirangsang dengan 

gerakan air dan disentuh 

dengan lidi. 

Lembar 

observasi 

Rasio 
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3.5. Jenis Dan Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat 

antara variabel bebas dengan variabel terikat. Jenis penelitian adalah analitik 

eksperimental dengan desain studi eksperimen murni (true experiment). 

Pelaksanaan penelitian menggunakan rancangan post test only control group 

design. Desain ini dipilih karena tidak dilakukan pre test terhadap sampel 

sebelum perlakuan karena telah dilakukan randomisasi baik pada kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Rancangan acak lengkap dengan pola post 

test only control group design adalah desain yang paling sederhana dari desain 

eksperimental (true experimental design), karena sampel benar-benar dipilih 

secara random dan diberi perlakuan serta ada kelompok pengontrolnya 

(Dahlan, 2011). Rancangan percobaan penelitian digambarkan sebagai berikut: 

 

Cp = O1                   Xp                     O2 

Cn = Xn  Xn                      O2 

E1 = X1                    X1                       

O2 

E2 = X2                    X2                       

O2 

E3 = X3                      X3                  O2 

E4 = X4                    X4                      

O2 

 

Gambar 3.2. Rancangan Post Test Only Control Group Design 

Keterangan: 

E 1,2,3,4 = Kelompok eksperimen yang mendapat perlakuan infusa biji papaya 

  pada berbagai konsentrasi. 
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Cp   = Kelompok kontrol positif yang mendapat perlakuan dengan 

temephos dengan berat 10 mg/100 ml. 

Cn  =  Kelompok kontrol negatif yang mendapat perlakuan dengan 100 ml 

air. 

O1  = Observasi terhadap jumlah larva nyamuk Aedes aegypti pada        

kelompok eksperimen dan kontrol yang mati sebelum perlakuan. 

O2 = Observasi terhadap jumlah larva nyamuk Aedes aegypti pada 

 kelompok eksperimen dan kontrol yang mati setelah perlakuan selama 

 24 jam.  

Xp  = Perlakuan kontrol dengan temephos dengan berat 10 mg/100 ml. 

Xn  = Perlakuan kontrol dengan 100 ml air. 

X1,2,3,4 = Perlakuan infusa biji pepaya pada berbagai konsentrasi. 

 Dengan rancangan ini, peneliti mengukur pengaruh perlakuan 

(intervensi) pada kelompok eksperimen dengan cara membandingkan 

kelompok tersebut dengan kelompok kontrol positif dan kelompok kontrol 

negatif.  

 Penggunaan air mineral 100ml sebagai kontrol negatif didapatkan dari air 

sumur gali dimana menurut peneltian Sayono (2011), air sumur gali memiliki pH 

netral yaitu 7,0 sedangkan air PAM memiliki pH 7,1 meskipun tergolong pH 

netral, namun kematian larva juga tinggi karena terdapat kandungan kaporit 

(Ca(OCl2)) yang bersifat desinfektan.. Selain pH, kelangsungan hidup dan 

pertumbuhan larva juga tergantung keberadaan plankton sebagai makanan. 

Sedangkan penggunaan aquades sebagai kontrol positif karena aquades lebih polar 
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dibandingkan dengan etanol 96% yang biasa digunakan hal ini sesuai dengan 

prinsip ektraksi “like dissolve like” dimana larutan akan menarik lebih banyak 

senyawa apabila cocok dengan pelarutnya (Syarifah, 2015). 

 Variabel kontrol merupakan variabel yang dikendalikan atau dibuat 

konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak 

dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Adanya variable kontrol dalam 

penelitian eksperimen dimaksudkan agar semua kejadian di luar perlakuan yang 

muncul bersamaan dengan pelaksanaan eksperimen sehingga sangat mungkin 

hasil eksperimen akan terganggu atau terkotori oleh adanya kejadian tersebut. 

Untuk menimalkan adanya kesalahan ketika uji eksperimen, maka perlu ditambahi 

kontrol melalui pemberian perlakuan dalam jangka waktu yang sama (Emzi, 

2009). 

 Perhitungan dosis awal pada penelitian pendahuluan adalah dengan 

mencoba mengacak konsentrasi tertinggi terlebih dahulu apabila dengan 

konsentrasi tersebut sudah dapat mematikan 100% maka konsentrasi diturunkan 

hingga konsentrasi tertinggi dapat mematikan 90% setelah itu dicari LC50 dan 

LC90. Konsentrasi pada uji pendahuluan didapatkan 1%, 3% dan 5%. 
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Gambar 3.3. Skema Rancangan Penelitian 

 

 Keterangan 

 K (-)  : Kontrol negatif 

 Kelompok diberi perlakuan dengan direndam dalam air 100 

ml 

KP (I-IV) : Kelompok perlakuan  

Infusa 

Biji 

Pepaya 

(IBP) 

1% 

Infusa 

Biji 

Pepaya 

(IBP) 

1,5% 

Infusa 

Biji 

Pepaya 

(IBP) 

2% 

Infusa 

Biji 

Pepaya 

(IBP) 

2,5% 

K P ( I-IV) 

Larva instar III 

Aedes aegypti 

K (+) K ( - ) 

Air 100 ml 

 

Temephos 

10mg/100

Perlakuan selama 24 jam 

Dihitung jumlah larva yang mati 

One way annova 

Uji probit 
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 Kelompok yang terbagi dalam 4 konsentrasi infusa biji 

pepaya  yang telah ditentukan  

 K (+)  : Kontrol positif 

 Kelompok diberi perlakuan dengan direndam dalam larutan 

 temephos dengan konsentrasi 10mg/100ml. 

3.6. Populasi Dan Sampel Penelitian 

3.6.1.  Populasi Penelitian 

Populasi penelitian ini adalah larva Aedes aegypti yang berada di 

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor Reservoir Penyakit 

(B2P2VRP) Salatiga, Jawa Tengah. 

3.6.2.  Sampel Penelitian 

Sampel dalam penelitian ini adalah larva Aedes aegypti instar III yang 

diperoleh dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor Reservoir 

Penyakit (B2P2VRP) Salatiga, Jawa Tengah. Sampel diambil dengan cara acak 

sederhana (simple random sampling), karena anggota populasi bersifat 

homogen atau diasumsikan homogen. Besar sampel larva Aedes aegypti untuk 

satu perlakuan adalah 25 ekor dan pengulangan dilakukan sebanyak 4 kali. 

3.7. Replikasi Eksperimen 

Replikasi eksperimen untuk masing-masing konsentrasi infusa biji 

pepaya dilakukan sebanyak 4 kali. Tujuan dilakukannya replikasi eksperimen 

adalah untuk memberikan keakuratan data kematian larva Aedes aegypti hasil 

penelitian dimana kematian larva Aedes aegypti yang terjadi dalam penelitian 

adalah karena pemberian infusa biji buah papaya. Adapun cara untuk 
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menghitung replikasi eksperimen mengacu pada rumus Frederer sebagai 

berikut (Sudigdo, 2003) : 

 

 

Keterangan : 

p = jumlah perlakuan 

n = jumlah pengulangan 

Karena penelitian ini menggunakan 6 kelompok perlakuan, maka: 

 (   )     

 (   )     

        

      

       

Jadi, tiap kelompok perlakuan penelitian ini akan direplikasi sebanyak 

empat kali.  

3.8. Prosedur Penelitian 

3.8.1. Pengadaan Larva Nyamuk Aedes aegypti 

Larva nyamuk Aedes aegypti yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah larva nyamuk Aedes aegypti instar III yang diperoleh dari Laboratorium 

Insektarium B2P2VRP Salatiga. Jumlah larva nyamuk Aedes aegypti instar III 

keseluruhan yang dibutuhkan dalam penelitian ini sebanyak 600 ekor larva 

Aedes aegypti instar III. 

 

 (   )
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3.8.2. Bahan dan Alat Pembuatan Infusa Biji Buah Pepaya  

 Bahan  3.8.2.1.

Bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Larva instar III Aedes aegypti 

b. Larutan temephos 10mg/100ml 

c. Larutan uji infusa biji buah pepaya (Carica papaya L. L) 

d. Aquades untuk pengenceran infusa biji buah pepaya 

e. Bahan uji berupa biji buah pepaya 

f. Air mineral 

 Alat 3.8.2.2.

Alat yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Cup test ukuran 240 ml, dengan ukuran diameter atas 9 cm, 

diameter bawah 6cm, tinggi 9,5 cm, dan sisi miring 9,5 cm yang 

digunakan sebagai tempat kontainer larva nyamuk 

b. Timbangan digital, untuk menimbang berat atau dosis insektisida 

c. Arloji, untuk menghitung periode waktu pemajanan 

d. Termometer, untuk mengukur suhu media penelitian 

e. Gelas ukur, untuk pembuatan konsentrasi ekstrak biji buah pepaya 

dalam bentuk infusa dengan pencampuran ekstrak biji buah 

papaya dengan aquades 

f. Pipet, untuk memindahkan larva uji 

g. Pengayak, untuk menyaring simplisia biji buah pepaya 
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h. Blender, untuk menghaluskan biji pepaya 

i. Hitter, untuk membuat larutan infusa 

j. pH stik, untuk mengukur pH air pada media uji 

k. Lidi, untuk memberikan rangsangan kepada larva 

l. Lembar observasi, untuk mencatat hasil pengamatan 

m. Alat tulis, untuk menulis hasil pengamatan 

3.8.3. Tahap Uji Penelitian 

1. Pembuatan infusa biji pepaya  

a. Mengambil biji pepaya yang masih segar,dicuci bersih, setelah 

itu dijemur dibawah sinar matahari hingga kering lalu diblender 

hingga halus. 

b. Biji diayak menggunakan pengayak, lalu membuat larutan 

infusa standar 300 ml infusa biji pepaya (IBP) 100% dengan 

menimbang 30 gram biji pepaya (Carica papaya L. L.), 

dimasukkan ke dalam 300 ml akuades yang berada dalam gelas 

beker. 

c. Menyiapkan hitter yang telah diisi air setinggi 25% dari tinggi 

hitter.  

d. Memasukkan gelas beker yang telah berisi infusa kedalam 

hitter.  

e. Memasukkam infusa ke dalam hitter yang berisi air mendidih 

selama 15 menit pada suhu ≤ 90 º. 
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2. Hasil infusa disaring menggunakan kain serbet, lalu dibuat infusa 

berbagai konsentrasi dan diisi larutan uji 4 konsentrasi. Memasukkan 

infusa ke dalam aqua gelas volume 240 ml. Untuk konsentrasi yang  

akan digunakan pada tahap penelitian yaitu sebesar 1%, 1,5%, 2%, 

serta  2,5% (KP I-IV), dimana: 

a. Kelompok I 

 Larva Aedes aegypti instar III pada kelompok I direndam 

dalam larutan infusa biji pepaya dengan konsentrasi 1%, 

diperoleh dari 1 ml infusa biji pepaya + 99 ml larutan aquades. 

b. Kelompok II 

 Larva Aedes aegypti instar III pada kelompok II direndam 

dalam larutan infusa biji pepaya dengan konsentrasi 1.5%, 

diperoleh dari 1,5 ml infusa biji pepaya + 98,5 ml larutan 

aquades. 

c. Kelompok III 

 Larva Aedes aegypti instar III pada kelompok III direndam 

dalam larutan infusa biji pepaya dengan konsentrasi 2%, 

diperoleh dari 2ml infusa biji pepaya + 98 ml larutan aquades. 

d. Kelompok IV 

 Larva Aedes aegypti instar III pada kelompok IV direndam 

dalam larutan infusa biji pepaya dengan konsentrasi 2.5%, 

diperoleh dari 2,5ml infusa biji pepaya + 97,5 ml larutan 

aquades. 
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3. Membuat larutan temephos (kontrol positif) dengan cara melarutkan 

10 mg abate ke dalam 100ml air. 

4. Membuat kontrol negatif dengan menyediakan 100ml air. 

5. Memasukkan 25 ekor larva Aedes aegypti instar III ke dalam 1 buah 

gelas air mineral volume 240 ml. 

6. Mengukur pH media uji menggunakan pH stick. 

7. Mengukur suhu air menggunakan termometer. 

8. Menunggu dan mengamati perkembangan larva selama 1 jam 

pertama, 2 jam kedua, 3 jam ketiga dan 24 jam, lalu hitung larva 

yang mati dengan menggunakan counter/arloji. 

9. Menentukan Larva Aedes aegypti instar III mati atau hidup dengan 

cara disentuh dengan lidi. Jika sudah tidak bergerak, maka Larva 

Aedes aegypti instar III dinyatakan mati.  

10. Pengamatan dilakukan dengan menghitung jumlah dan persentase 

kamatian larva pada jam ke-24 dan dilakukan pengulangan sebanyak 

4 kali. 

11. Mencatat hasil yang diperoleh. 

3.9. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data 

3.9.1. Teknik Pengolahan Data 

Data-data yang dikumpulkan berupa data primer yang diperoleh dari 

hasil perhitungan jumlah kematian larva Aedes aegypti selama penelitian, 

kemudian pengolahan data melalui tahap-tahap berikut : 
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1. Editing, yaitu meneliti data kematian larva Aedes aegypti yang 

diperoleh meliputi kelengkapan dan pengisian lembar hasil 

pengamatan. 

2. Coding, yaitu kegiatan untuk mengklasifikasikan data menurut 

kategori masing-masing. 

3. Entry, yaitu kegiatan memasukkan data yang telah didapat ke 

dalam program komputer yang sudah ditetapkan. 

4. Tabulating, yaitu tahap melakukan penyajian data melalui tabel 

agar mempermudah untuk dianalisis. 

3.9.2. Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara 

statisitik menggunakan : 

1. Analisis Probit 

 Penentuan letal konsentrasi yang menyebabkan mortalitas pada larva 

Aedes aegypti dilakukan dengan menggunakan analisis probit. Analisis probit 

merupakan metode statistik yang digunakan untuk memahami hubungan dosis-

respon dan digunakan untuk melihat estimasi besar dosis yang dapat 

mengakibatkan mortalitas larva Aedes aegypti sebesar 50% (    ) dan 90% 

(    ). 

2. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji 

Kolmogorov Smirnov, karena jumah sampel >50. Apabila nilai probabilitas 

>0,05, maka data terdistribusi secara normal. 
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3. Uji Homogenitas Varian 

Uji homogenitas varian yang digunakan dalam penelitian ini untuk 

mengetahui data persen kematian larva yang memiliki varian data yang sama 

sebagai salah satu syarat dalam pengujian Anova. Uji homogenitas varian 

menggunakan uji Levene. Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas 

>0,05, maka data berasal dari populasi-populasi yang mempunyai varian yang 

sama.  

4. Uji Analisis Varian (one way anova)(α = 0,05)  

 Untuk dilihat ada tidaknya perbedaaan jumlah kematian larva Aedes 

aegypti pada semua kelompok uji. Uji anova dapat digunakan apabila sebaran 

data (distribusi data) normal dan varians data sama. Jika syarat terpenuhi 

dilanjutkan dengan LSD Post Hoc Test. Jika sebaran data tidak normal dan 

atau varians data tidak sama maka digunakan uji alternatif yaitu uji kruskal 

wallis. Pada penelitian ini perbandingan mean yang dicari yaitu pada keenam 

kelompok perlakuan, yaitu kelompok kontrol negatif, kelompok kontrol positif, 

serta kelompok perlakuan dengan konsentrasi 1%, 1,5%, 2%, dan 2,5%.  

Dengan hipotesis untuk uji one way anova adalah sebagai berikut: 

a. Ho: Infusa biji buah papaya (Carica papaya L.) tidak memiliki 

daya bunuh terhadap larva nyamuk Aedes aegypti. 

b. Ha: Infusa biji buah papaya (Carica papaya L.) tidak memiliki daya 

bunuh terhadap larva nyamuk Aedes aegypti. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 
4.1. Gambaran Umum Penelitian 

4.1.1.  Bahan Pembuatan Ekstraksi Biji Pepaya dalam Bentuk Infusa 

 Biji pepaya yang digunakan dalam penelitian ini adalah biji pepaya 

yang diperoleh dari buah pepaya lokal yang berada di Kota Semarang, 

Kabupaten Jawa Tengah. Biji buah pepaya dipilih dari buah pepaya setengah 

matang yang berumur 3 bulan. Kondisi buah tersebut masih segar lalu dipetik 

pada pagi hari. Biji diambil lalu dicuci bersih di air yang mengalir, kemudian 

dikeringkan dengan diletakkan langsung di bawah sinar matahari. Apabila 

cuaca tidak memungkinkan, cukup diangin-anginkan hingga biji tidak berair 

(kering). 

 Proses ekstraksi dilakukan di Laboratorium Biologi FMIPA Universitas 

Negeri Semarang dengan metode infusa dan menggunakan pelarut aquades. 

Biji pepaya diblender hingga menjadi bubuk, kemudian siapkan hitter yang 

sudah diisi air 30%, hitter dipanaskan hinga suhu mencapai 90º. Selanjutnya 

masukkan biji pepaya yang telah dilarutkan aquades dengan perbandingan 30 

gr/300 ml aquades ke dalam gelas ukur. Panaskan di dalam hitter selama 15 

menit. Infusa disaring selagi masih panas dengan kain kasa. Ektraksi dengan 

metode ini mudah tercemar oleh kuman sehingga harus segera diaplikasikan. 

Cara penyimpanan infusa dengan memasukkannya kedalam lemari pendingin 

non freezer dengan suhu 3-5º C . 
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4.1.2. Pengujian Ekstraksi Biji Pepaya dalam Bentuk Infusa 

 Pengujian infusa biji pepaya dalam membunuh larva nyamuk Aedes 

aegypti dilaksanakan di Laboratorium Biologi FMIPA Universitas Negeri 

Semarang pada tanggal 13-15 Maret 2016. Pengujian dilakukan terhadap larva 

nyamuk Aedes aegypti instar III sebanyak 25 ekor yang dimasukkan ke dalam 

cup test yang berisi 100 ml air. Cup test yang digunakan sebanyak 24 buah 

dengan konsentrasi infusa biji pepaya yaitu 1%, 1,5%, 2%, 2.5%. 

Untuk mempermudah dalam pembuatan larutan infusa biji pepaya pada 

masing-masing konsentrasi, maka dilakukan dengan menggunakan rumus 

pengenceran, yaitu sebagai berikut: 

            

Keterangan : 

V1 = volume larutan standar yang diencerkan 

V2 = volume larutan pengenceran 

M1 = konsentrasi larutan yang diencerkan 

M2 = konsentrasi larutan pengenceran 

Larutan infusa dengan konsentrasi 1% dibuat dengan cara: 

            

      

   
   = 1×100 

 

100   = 100 
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Larutan infusa dengan konsentrasi 1% dapat dibuat dengan cara 

menuangkan larutan infusa konsentrasi standar sebanyak 1 ml kedalam cup test 

yang berisi aquades sebanyak 99 ml. Larutan infusa dengan konsentrasi 1,5% 

dapat dibuat dengan cara menuangkan larutan infusa konsentrasi standar 

sebanyak 1,5 ml kedalam cup test yang berisi aquades sebanyak 98,5 ml. 

Larutan infusa dengan konsentrasi 2% dapat dibuat dengan cara menuangkan 

larutan infusa konsentrasi standar sebanyak 2 ml kedalam cup test yang berisi 

aquades sebanyak 98 ml. Larutan infusa dengan konsentrasi 2,5% dapat dibuat 

dengan cara menuangkan larutan infusa konsentrasi standar sebanyak 2,5 ml ke 

dalam cup test yang berisi aquades sebanyak 97,5 ml. 

 Selain itu, menggunakan 2 kontrol yaitu 100 ml air untuk kelompok 

kontrol negatif dan 10 mg/100 ml temephos untuk kontrol positif. Perhitungan 

dilakukan setelah 24 jam dan jumlah kematian dicatat tiap periode waktu 

tertentu yaitu setelah 0,5 jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan 24 jam sesuai dengan 

lembar observasi yang digunakan. 

Hasil pemeriksaan dari masing-masing konsentrasi dibuat dalam suatu 

garis regresi untuk menentukan LC50 dan LC90. LC50 ditunjukkan dengan 

adanya 50% larva uji yang mati, sedangkan LC90 ditunjukkan dengan adanya 

90% larva uji yang mati. Menurut panduan WHO (2005), konsentrasi dianggap 

memiliki efek apabila menyebabkan kematian larva uji 10% - 95%. Jika angka 

kematian kontrol diantara 5% sampai 20% yang mati maka persentase angka 

kemudian dikoreksi dengan formula Abbot‟s. 
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(Panghiyanganidkk, 2012). 

4.1.3. Hasil Penelitian 

 Penelitian dilakukan untuk mengetahui LC infusa biji buah pepaya 

(Carica papaya L.). Pengamatan dilakukan selama 24 jam dengan 

menggunakan berbagai konsentrasi yaitu 1%, 1,5%, 2%, 2.5%. dan dilakukan 

pengulangan sebanyak 4 kali. Selain itu menggunakan 2 kontrol yaitu 100 ml 

air untuk kelompok kontrol negatif dan 10 mg/100 ml temephos untuk kontrol 

positif. 

 Hasil Pengukuran Suhu 4.1.3.1.

 Berikut ini adalah hasil pengukuran suhu awal dan suhu akhir media 

pada saat pengujian larvasida selama penelitian 24 jam. 

Konsentrasi 

(%/100ml) 

Replikasi ke -1 Replikasi ke -2 Replikasi ke -3 Replikasi ke -4 

Awal 

(ºC) 

Akhir 

(ºC) 

Awal 

(ºC) 

Akhir 

(ºC) 

Awal 

(ºC) 

 

Akhir 

(ºC) 

Awal 

(ºC) 

 

Akhir 

(ºC) 

1% 28
0
C 28

0
C 28

0
C 28

0
C 28

0
C 28

0
C 28

0
C 28

0
C 

1.5% 28
0
C 28

0
C 28

0
C 28

0
C 28

0
C 28

0
C 28

0
C 28

0
C 

2% 28
0
C 28

0
C 28

0
C 28

0
C 28

0
C 28

0
C 28

0
C 28

0
C 

2.5% 28
0
C 28

0
C 28

0
C 28

0
C 28

0
C 28

0
C 28

0
C 28

0
C 

Air 28
0
C 28

0
C 28

0
C 28

0
C 28

0
C 28

0
C 28

0
C 28

0
C 

Temephos 28
0
C 28

0
C 28

0
C 28

0
C 28

0
C 28

0
C 28

0
C 28

0
C 

 

 Hasil pengukuran pada media air dengan menggunakan termometer 

menunjukkan bahwa suhu pada setiap kelompok perlakuan dan kelompok 

kontrol sama yaitu suhu awal sebesar 28
0
C dan suhu akhir sebesar 28

0
C. 
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 Hasil Pengukuran pH 4.1.3.2.

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

saat pengujian larvasida selama penelitian 24 jam. 

 Tabel 4.2. Hasil Pengukuran pH Pengujian Larvasida 

Konsentrasi 

(%/100ml) 

Replikasi ke -1 Replikasi ke -2 Replikasi ke -3 Replikasi ke -4 

Awal Akhir Awal Akhir Awal Akhir Awal Akhir 

1% 6 6 6 6 6 6 6 6 

1.5% 5 5 5 5 5 5 5 5 

2% 5 5 5 5 5 5 5 5 

2.5% 5 5 5 5 5 5 5 5 

Air 7 7 7 7 7 7 7 7 

Temephos 7 7 7 7 7 7 7 7 

 

 Hasil pengukuran pH awal dan akhir dari infusa biji buah pepaya 

(Carica papaya L.) pada berbagai konsentrasi menambah keasaman dari media 

uji tersebut, akan tetapi pH hanya berkisar pada angka 5-6. pH pada kelompok 

kontrol sama, yaitu 7. 

4.1.4. Analisis Univariat 

 Pada pengujian larvasida infusa biji buah pepaya (Carica papaya L.) 

didapatkan hasil kematian larva pada konsentrasi terkecil yaitu pada 

konsentrasi 1%/100 ml adalah 16 ekor (16%) dengan rata-rata kematian 4 ekor. 

Pada konsentrasi 1,5%/100 ml adalah 27 ekor (27%) dengan rata-rata kematian 

6,75 ekor. Pada konsentrasi 2%/100 ml adalah 65 ekor (65%) dengan rata-rata 

kematian 16,25 ekor. Pada konsentrasi 2,5%/100 ml adalah 88 ekor (88%) 

dengan rata-rata kematian 22 ekor. 
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 Hasil Pengamatan Kematian Larva 4.1.4.1.

 Berikut ini adalah hasil pengamatan kematian larva nyamuk Aedes 

aegypti pada pengujian larvasida selama 24 jam. 

Tabel 4.3. Hasil Pengamatan Kematian Larva 

Konsentrasi 

(%/100ml) 

Jumlah 

larva 

uji 

(ekor) 

Jumlah kematian pada 

replikasi ke- Jumlah 
Rata-

rata 

1 2 3 4 

1% 25 4 4 3 5 16 4,00 

1.5% 25 6 8 5 8 27 6,75 

2% 25 19 15 14 17 65 16,25 

2.5% 25 24 22 23 19 88 22,00 

Air 25 0 0 0 0 0 0,00 

Temephos 25 25 25 25 25 100 25,00 

 

Grafik 4.1.Grafik Kematian Larva Aedes aegypti dengan Pemberian Infusa Biji 

Buah Pepaya (Carica papaya L.) 

 

 

 Pada pengujian larvasida infusa biji buah pepaya (Carica papaya L.) 

didapatkan hasil kematian larva selama pengamatan 24 jam pada konsentrasi 

terkecil yaitu 1,5%/100 ml adalah 16 ekor, 1,5%/100 ml adalah 27 ekor, 

2%/100 ml adalah 65 ekor, dan pada konsentrasi tertinggi 2,5%/100ml adalah 

88 ekor. Pada kelompok kontrol yaitu 100 ml air adalah 0 ekor, 10 mg/100 ml 
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temephos adalah 100 ekor. Dalam penelitian ini larva kontrol tidak mati 5% 

sampai 20% sehingga rumus formulasi abbot tidk digunakan. 

 Hasil Pengamatan Kematian Larva Berdasarkan Periode Waktu 4.1.4.2.

 Berikut ini adalah hasil pengamatan kematian larva nyamuk Aedes 

aegypti pada pengujian larvasida selama 24 jam berdasarkan periode waktu. 

Tabel 4.4. Hasil Pengamatan Kematian Larva Berdasarkan Periode Waktu 

Konsentrasi 

(%/ml) 

Waktu 

5‟ 10‟ 15‟ 30‟ 45‟ 60‟ 120‟ 180‟ 
1.440

‟ 

Air 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1% 0 0 0 1 0 0 0 6 9 

1,5% 0 0 0 0 2 6 6 5 8 

2% 
0 0 1 3 6 

1

5 

1

2 

1

7 
11 

2,5% 
1 6 6 

1

2 

1

3 

2

1 

1

8 
8 3 

Temepho

s 
0 0 

1

3 

4

3 

4

4 
0 0 0 0 

 

Grafik 4.2. Grafik Hasil Pengamatan Kematian Larva Berdasarkan Periode 
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Pada pengujian larvasida kelompok kontrol negatif yaitu air didapatkan 

hasil tidak terjadi kematian. Pada pengujian larvasida infusa biji buah pepaya 

(Carica papaya L.) dengan konsentrasi 1%/100ml didapatkan hasil kematian 

larva sebanyak 16 ekor (16%). Kematian tercepat terjadi pada menit ke-30 

sebanyak 1 ekor. Kematian tertinggi terjadi pada menit ke-1.440 dengan 

kematian sebanyak 9 ekor. Pada pengujian larvasida infusa biji buah pepaya 

(Carica papaya L.) dengan konsentrasi 1,5%/100ml didapatkan hasil kematian 

larva sebanyak 27 ekor (27%). Kematian tercepat terjadi pada menit ke-45 

sebanyak 2 ekor. Kematian tertinggi terjadi pada menit ke-1.440 dengan 

kematian sebanyak 8 ekor. Pada pengujian larvasida infusa biji buah pepaya 

(Carica papaya L.) dengan konsentrasi 2%/100ml didapatkan hasil kematian 

larva sebanyak 65 ekor (65%). Kematian tercepat terjadi pada menit ke-15 

sebanyak 1 ekor. Kematian tertinggi terjadi pada menit ke-180 dengan 

kematian sebanyak 17 ekor. Pada pengujian larvasida infusa biji buah pepaya 

(Carica papaya L.) dengan konsentrasi tertinggi yaitu 2,5%/100ml didapatkan 

hasil kematian larva sebanyak 88 ekor (88%). Kematian tercepat terjadi pada 

menit ke-5 sebanyak 1 ekor. Kematian tertinggi terjadi pada menit ke-60 

dengan kematian sebanyak 21 ekor. 

Pada pengujian larvasida pada kelompok kontrol positif yaitu temephos 

dengan konsentrasi 10 mg/100 ml terjadi kematian pada semua larva uji. 

Kematian tercepat dan tertinggi terjadi pada menit ke-15 sebanyak 13 ekor 

tertinggi pada menit ke- 45 sebanyak 45 ekor. 



60 

 

 

 

4.1.5. Analisis Bivariat 

 Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel 

bebas dan variabel terikat. Sebelum melihat perbedaan rata-rata jumlah 

kematian larva nyamuk Aedes aegypti dengan berbagai konsentrasi dilakukan 

uji normalitas data untuk melihat data terdistribusi secara normal atau tidak. 

Jumlah sampel pada  kelompok penelitian ini kurang dari 50, maka uji 

normalitas data yang dipakai adalah shapiro wilk, yang pengolahannya 

dilakukan dengan menggunakan bantuan komputer. Kaidah yang digunakan 

untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi data adalah jika nilai p>0,05, 

maka sebaran data terdistribusi normal, sedangkan jika p<0,05, maka sebaran 

data terdistribusi tidak normal.  

 Apabila terdapat data yang tidak terdistribusi secara normal, maka 

dilakukan transformasi data agar data dapat terdistribusi secara normal. Data 

terdistribusi secara normal selanjutnya dilakukan uji one way anova untuk 

melihat perbedaan rata-rata jumlah kematian larva nyamuk Aedes aegypti 

dengan berbagai konsentrasi. Apabila didapatkan data tidak terdistribusi secara 

normal, maka dilakukan uji alternatif yaitu uji kruskal wallis. Untuk 

mengetahui kelompok yang memiliki perbedaan, maka  harus dianalisis post 

hoc. Untuk melakukan analisis post hoc pada uji kruskal wallis adalah dengan 

melakukan uji mann whitney. 



61 

 

 

 

 Hasil Uji Probit 4.1.5.1.

 Berikut ini adalah hasil uji probit pada infusa biji buah pepaya (Carica 

papaya L.) terhadap kematian larva nyamuk Aedes aegypti pada berbagai 

konsentrasi: 

Tabel 4.5. Hasil LC50 dan Nilai LC90 

Nilai LC Estimate Lower bound Upper bound 

LC50 1,689 1,493 1,910 

LC90 2,876 2,417 4,040 

 

 Hasil uji probit menunjukkan bahwa nilai LC50 infusa biji buah pepaya 

(Carica papaya L.) adalah 1,689 , berarti konsentrasi infusa biji buah pepaya 

yang dapat membunuh 50% larva adalah pada konsentrasi 1,689%. Nilai LC90 

adalah 2,876, berarti infusa biji buah pepaya (Carica papaya L.) yang dapat 

membunuh 90% larva adalah konsentrasi infusa biji buah pepaya (Carica 

papaya L.) sebesar 2,876%.  

 Hasil Uji Normalitas Data 4.1.5.2.

Uji normalitas data yang digunakan adalah Shapiro-Wilk karena data 

kurang dari 50. Hasil dari uji normalitas yang didapat adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.6. Hasil Uji Normalitas 

Konsentrasi 
Nilai 

Signifikansi 
Keterangan 

1%/ 100 ml 0,683 Terdistribusi normal 

1,5%/ 100 ml 0,224 Terdistribusi normal 

2%/ 100ml 0,798 Terdistribusi normal 

2,5%/100 ml 0,577 Terdistribusi normal 

Temephos 

(10mg/100ml) 
- - 

Air (0 mg/100 ml) - - 

 

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada 

konsentrasi 1%/ 100 ml adalah p=0,683, berarti data terdistribusi normal. Nilai 



62 

 

 

 

signifikansi pada konsentrasi 1,5%/ 100 ml adalah p= 0,224, berarti data 

terdistribusi normal. Nilai signifikansi pada konsentrasi 2%/ 100 ml adalah 

p=0,798, berarti data terdistribusi normal. Nilai signifikansi pada konsentrasi 

2,5%/100ml adalah p=0,577 berarti data terdistribusi normal. Untuk 

konsentrasi temephos dan air (0 mg/ 100 ml) tidak diketahui hasilnya, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa pada konsentrasi temephos dan air (0 mg/ 100 ml) 

tidak terdistribusi normal. 

 Hasil Uji Homogenitas 4.1.5.3.

Uji homogenitas varian yang digunakan untuk mengetahui data persen 

kematian larva memiliki varian data yang sama sebagai salah satu syarat dalam 

pengujian Anova. Uji homogenitas varian menggunakan uji Levene. Hasil dari 

uji homogenitas yang didapat adalah p=0,006, berarti data tidak homogen. 

 Hasil Uji Kruskal Wallis 4.1.5.4.

 Hasil dari uji kruskal wallis adalah sebagai berikut: 

4.7. Tabel Hasil Uji Kruskal Wallis 

Kruskal Wallis Kematian 

Chi-square 22,480 

Df 5,000 

Asymp. sig.  0,001 

 

Uji beda menggunakan uji alternatif yaitu kruskal wallis dikarenakan 

salah syarat dari uji Anova tidak terpenuhi, yaitu data tidak terdistribusi normal 

dan varians data tidak homogen. Hasil dari uji kruskal wallis adalah p= 0,001, 

berarti ada perbedaan rata-rata jumlah kematian larva maka dilanjutkan uji 

mann-whitney untuk mengetahui pasangan nilai mean yang berbeda secara 

signifikan.  
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4.1.5.5. Hasil Analisis Post Hoc 

Analisis Post Hoc untuk uji Kruskal-Wallis adalah uji Mann-Whitney. 

Hasil dari uji Mann-Whitney yang didapat adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.8. Hasil Uji Mann-Whitney 

No.  Konsentrasi Konsentrasi Significance 

(p) 

1. 1%/100ml 

1,5%/100ml 0,027 

2%/100ml 0,020 

2,5%/100ml 0,020 

Air (0 mg/100 ml) 0,013 

Temephos (10 

mg/100ml) 
0,013 

2. 1,5%/100ml 

2%/100ml 0,020 

2,5%/100ml 0,020 

Air (0 mg/100 ml) 0,013 

Temephos (10 

mg/100ml) 
0,013 

    

3. 2%/100ml 

2,5%/100ml 0,029 

Air (0 mg/100 ml) 0,014 

Temephos (10 

mg/100ml) 
0,014 

4. 2,5%/100ml 

Air (0 mg/100 ml) 0,014 

Temephos (10 

mg/100ml) 
0,014 

5. Air (0 mg/100 ml) 
Temephos (10 

mg/100ml) 
0,008 

  

 Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi 

konsentrasinya maka semakin tinggi pula efek larvasida dalam mematikan 

larva Aedes aegypti. Konsentrasi 2,5% memiliki efek larvasida paling tinggi 

dibandingkan 1%, 1,5%, dan 2%. Air memiliki daya bunuh larva Aedes aegypti 

terendah karena air memiliki pH netral yaitu 7,0 dimana pH tersebut 

merupakan pH oprimum pertumbuhan larva. Temephos sebagai kontrol 

memiliki efek larvasida paling tinggi dibandingkan yang lain hal ini karena 
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sesuai prinsip dengan larvasida kimia  dalam mematikan larva  Aedes aegypti 

dengan cepat namun keberadaan larvasida kimia dapat mematikan populasi 

non target. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

5.1. Pembahasan 

5.1.1.  Suhu Media 

 Suhu media sebagai variabel perancu dapat mempengaruhi hasil 

penelitian, maka dari itu suhu harus diukur dan dikendalikan. Cara yang 

dilakukan adalah dengan melakukan pengujian pada ruang yang mempunyai 

alat pengukur suhu dan besarnya suhu diamati, sehingga suhunya dikondisikan 

stabil. Pengukuran suhu pada tempat pengujian dari awal sampai akhir selama 

pengamatan 24 jam, didapatkan hasil dimana suhu pada saat pengujian stabil 

yaitu 28
o
C. Pada air yang agak dingin (suhu rendah) perkembangan larva lebih 

lambat, demikian juga keterbatasan persediaan makanan juga menghambat 

perkembangan larva. Suhu pada saat penelitian memenuhi standar suhu untuk 

pengujian yaitu 28
o
C. Menurut Ridha, dkk (2013) menunjukkan bahwa pada 

suhu air <27
0
C atau >30

0
C tidak ditemukan keberadaan larva Aedes aegypti 

dengan presentasi sebanyak 75,1%.  

 Suhu pada masing-masing media uji tersebut tidak mempengaruhi 

pertumbuhan larva karena termasuk dalam kriteria pertumbuhan larva yaitu 20-

30
0
C (Costa et al, 2010; Padmanabha et al, 2011). Berdasarkan hasil 

pengukuran tersebut, apabila terjadi perbedaan jumlah kematian larva Aedes 

aegypti antar media uji, maka perbedaan tersebut tidak disebabkan oleh suhu 

media uji melainkan karena perbedaan konsentrasi pada bahan uji dalam setiap 

cup test. 
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5.1.2.  pH Media 

 pH media merupakan variabel perancu yang dapat mempengaruhi hasil 

penelitian. Oleh karena itu pH media uji harus diukur untuk mengetahui 

perubahan pH pada media akibat penambahan infusa biji buah pepaya (Carica 

papaya L.). Pengukuran pH media uji dilakukan pada awal dan akhir penelitian 

selama pengamatan 24 jam. Semakin kecil pH, maka angka kematian 

jentik/larva semakin besar dan cepat. Menurut Nopianti, dkk (2008), pH 

optimal untuk pertumbuhan dan perkembangan larva Aedes aegypti yaitu pada 

5-6. 

 Pada pengukuran pH masing-masing media uji, pada kelompok kontrol 

menunjukkan pH air normal yaitu 7 baik pada pH awal maupun pH akhir. 

Penambahan infusa biji buah pepaya menyebabkan keasaman pH media uji 

menjadi 6 pada konsentrasi 1% baik pada pH awal maupun pH akhir. Hasil lain 

menunjukkan pH menjadi 5 pada konsentrasi 1,5%, 2%, dan 2,5% baik pada 

pH awal maupun pH akhir. Hasil pengukuran pH ini, tidak mempengaruhi 

kematian larva Aedes aegypti karena kehidupan larva Aedes aegypti pada air 

perindukan dari telur sampai dengan menetas menjadi nyamuk dewasa dapat 

bertahan hidup pada kisaran pH 4,4 sampai 9,3. Larva ini berkembang optimal 

pada pH 7 (Sukamsih, 2006). Hal tersebut menunjukkan bahwa pH media tidak 

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan larva Aedes aegypti selama 

pengujian dilakukan. Derajat keasaman (pH) air perindukan merupakan faktor 
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yang sangat menentukan kelangsungan hidup dan pertumbuhan larva  Aedes 

aegypti  Semakin rendah pH-nya maka semakin tinggi pula tingkat kematian 

larva. Larva akan mati pada pH ≤ 3 dan ≥ 12 (Sayono, 2011) 

5.1.3.  Umur Larva Nyamuk Aedes aegypti 

 Penelitian ini menggunakan larva nyamuk Aedes aegypti instar III. 

Umur larva nyamuk merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada daya 

tahan nyamuk terhadap pajanan insektisida nabati. Stadium larva sangat 

mempengaruhi reaksi terhadap zat toksik. Larva nyamuk Aedes aegypti instar 

III sudah memiliki morfologi yang sempurna dan merupakan fase makan pada 

larva ini (Utomo, 2010), dimana salah satu mekanisme kerja dari zat aktif 

infusa biji buah pepaya  salah satunya adalah racun perut sehingga zat aktif 

tersebut harus dapat dimakan oleh larva nyamuk Aedes aegypti.  

 Proses penetasan telur dilakukan pada waktu yang sama, sehingga 

diperoleh larva instar III yang sama yaitu setelah lima hari 

perkembangbiakkan. Pada penelitian ini jenis kelamin larva yang digunakan 

adalah betina dan jantan. Jenis kelamin tidak dibedakan karena sangat sulit 

membedakan jenis kelamin pada larva. Larva instar III dipilih dengan ukuran 

3,8-5 mm. Oleh karena itu, apabila terjadi perbedaan jumlah kematian larva 

Aedes aegypti antar media uji, maka perbedaan tersebut tidak disebabkan oleh 

umur larva. 



67 

 

 

 

5.1.4.  Kematian Larva Nyamuk Aedes aegypti 

 Kelompok Perlakuan 5.1.4.1.

 Pada pengujian larvasida nabati infusa biji buah pepaya (Carica papaya 

L.) didapatkan hasil kematian larva pada konsentrasi terkecil yaitu infusa biji 

buah pepaya 1%/100 ml dengan rata-rata kematian 4 ekor. Pada konsentrasi 

biji buah pepaya 1,5%/100 ml rata-rata kematian 6,75 ekor. Pada konsentrasi 

biji buah pepaya 2%/100 ml rata-rata kematian 16,25 ekor. Pada konsentrasi 

biji buah pepaya 2,5%/100 ml rata-rata kematian 22 ekor. Jumlah kematian 

tertinggi terjadi pada konsentrasi infusa biji buah pepaya 2,5%/100 ml dan 

jumlah kematian terendah terjadi pada konsentrasi infusa terendah yaitu 1% 

/100 ml. Semakin tinggi konsentrasinya maka semakin tinggi pula efek 

larvasida yang mematikan larva Aedes aegypti. 

 Kelompok Kontrol 5.1.4.2.

 Penelitian ini menggunakan 2 kontrol yaitu 100 ml air untuk kelompok 

kontrol negatif dan 10 mg/100 ml temephos untuk kontrol positif. Berdasarkan 

hasil penelitian, jumlah kematian pada 100 ml air adalah 0 ekor di setiap 

replikasi, 10 mg/100 ml temephos adalah 100 ekor dengan rata-rata kematian 

25 ekor. 

5.1.5.  Nilai LC50 dan LC90 Infusa Biji Buah Pepaya (Carica papaya L.) 

 Hasil uji probit menunjukkan bahwa nilai LC50 yaitu konsentrasi yang 

dapat mematikan 50% larva nyamuk Aedes aegypti dengan menggunakan biji 

buah pepaya pada konsentrasi 1% dan 1,5% adalah 1,689/100 ml dalam waktu 

24 jam. Nilai LC90 yaitu konsentrasi yang dapat mematikan 90% larva nyamuk 
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Aedes aegypti dengan menggunakan infusa biji buah pepaya (Carica papaya 

L.) adalah 2,876 mg/100 ml dalam waktu 24 jam. Konsentrasi infusa dalam uji 

probit dipilih berdasarkan jumlah kematian larva nyamuk Aedes aegypti yang 

signifikan. 

5.1.6.  Hasil 

Kematian larva Aedes aegypti dapat dilihat pada semua kelompok 

perlakuan, hal ini membuktikan bahwa kematian pada kelompok perlakuan 

disebabkan oleh infusa biji buah pepaya (Carica papaya L.), bukan karena 

faktor lingkungan (suhu, pH, dll) karena hal tersebut sudah dikendalikan. 

Kematian larva Aedes aegypti disebabkan oleh senyawa aktif yang terkandung 

dalam infusa biji buah pepaya (Carica papaya L.) yaitu saponin, tanin, dan 

flavonoid. Suirta  (2007) menyatakan bahwa saponin merupakan racun polar 

yang ketika memasuki tubuh larva bisa mengakibatkan hemolisis dalam 

pembuluh darah dinding traktus digestivus menjadi korosif. Senyawa atau 

unsur yang bersifat toksik atau racun walaupun dalam konsentrasi rendah, 

apabila masuk ke dalam tubuh dapat menyebabkan kematian pada larva. Hasil 

pengamatan, larva Aedes aegypti yang telah diberikan konsentrasi infusa biji 

buah pepaya (Carica papaya L.) akan mengalami perubahan tingkah laku 

dimana gerakan yang sebelumnya aktif akan menjadi lamban, dan akhirnya 

akan mati. Larva Aedes aegypti dikatakan mati apabila larva tersebut sudah 

tidak bergerak apabila disentuh dan berada di dasar air, serta tidak muncul lagi 

ke permukaan air. Larva yang mati nampak kelihatan putih pucat. 
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Hasil pengamatan yang dilakukan selama 24 jam pada pengujian, pada 

kelompok perlakuan didapatkan hasil bahwa rata-rata % kematian larva pada 

konsentrasi 1%/100 ml adalah sebesar 16%. Rata-rata % kematian larva pada 

konsentrasi 1,5%/100 ml adalah sebesar 27%. Rata-rata % kematian larva pada 

konsentrasi 2%/100 ml adalah sebesar 65%, dan pada konsentrasi 2,5%/100 ml 

adalah sebesar 88%. Pada kelompok kontrol aquades 100 ml tidak terdapat 

kematian larva, kemudian terdapat kematian larva 100% pada pemberian abate 

10 mg/100 ml. Hal ini membuktikan bahwa terdapat kematian larva Aedes 

aegypti pada setiap kelompok perlakuan. 

5.1.7.  Perbedaan Kematian Larva Nyamuk Aedes aegypti antar 

Kelompok 

 Pada hasil pengujian infusa biji buah pepaya (Carica papaya L.) 

terhadap larva nyamuk Aedes aegypti dilakukan uji beda menggunakan uji 

alternatif yaitu kruskal wallis. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan 

yang signifikan antara jumlah kematian larva Aedes aegypti yang disebabkan 

karena adanya infusa biji buah pepaya (Carica papaya L.). Hal ini dapat dilihat 

dari uji kruskal wallis dimana nilai p=0,001 (p<0,05). Berdasarkan hasil uji pos 

hoc, terdapat perbedaan yang signifikan antar konsentrasi kelompok perlakuan 

maupun kelompok kontrol. Pada kelompok perlakuan infusa biji buah pepaya 

(Carica papaya L.) berdasarkan hasil uji pos hoc secara umum semakin tinggi 

konsentrasi, maka semakin tinggi pula efek larvasida yang dapat menyebabkan 

kematian larva uji. Hal ini dibuktikan dengan keunggulan konsentrasi tertinggi 

infusa biji buah pepaya 2,5% dibandingkan dengan infusa biji pepaya 2%, 
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1,5%, dan 1%. Pada konsentrasi infusa biji buah pepaya yang lebih tinggi 

terdapat kandungan zat aktif yang lebih banyak daripada konsentrasi yang lebih 

rendah. 

 Temephos tetap memiliki efek larvasida paling baik. Air tidak memiliki 

efek larvasida yang menyebabkan kematian pada larva uji. Hal ini dapat 

terjadi, karena air merupakan habitat larva nyamuk Aedes aegypti dan tidak 

memiliki kandungan zat toksik. Selain itu, air memiliki pH 7 yang merupakan 

tempat perkembangan optimal bagi larva nyamuk Aedes aegypti (Sukamsih, 

2006). 

5.1.8.  Waktu Kematian Larva Nyamuk Aedes aegypti 

Kematian pada semua kelompok uji infusa biji buah pepaya (Carica 

papaya L.) mulai terjadi pada menit ke-5. Pada menit ke-1.440 merupakan 

waktu puncak dalam kematian larva. Hal ini sejalan dengan penelitian Cania 

dan Endah (2013), serta penelitian Oktavia dkk (2012) yang membuktikan 

angka kematian tertinggi terjadi pada menit ke-1.440 karena senyawa metabolit 

sekunder seperti tanin, saponin, flavonoid, dan eugenol sebagian besar dapat 

larut setelah 24 jam. Jadi besarnya konsentrasi dan lama paparan infusa biji 

buah pepaya (Carica papaya L.) sangat menentukan besarnya jumlah dan 

kecepatan kematian larva nyamuk Aedes aegypti. 

5.1.9.  Analisis Bivariat 

 Uji Normalitas  5.1.9.1.

Uji normalitas data yang digunakan adalah Shapiro-Wilk. Hasil dari uji 

normalitas yang didapat adalah konsentrasi 1%/ 100 ml, konsentrasi 1,5%/ 100 
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ml, konsentrasi 2%/ 100 ml, konsentrasi 2,5%/ 100 ml terdistribusi normal (p > 

0,05). Untuk konsentrasi temephos dan air (100 ml) tidak diketahui hasilnya, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa konsentrasi 1%/ 100 ml, 1,5%/ 100 ml, 

2%/100ml, 2,5%/100ml, temephos, dan air (0 mg/ 100 ml) tidak terdistribusi 

normal (p < 0,05). 

 Uji Homogenitas 5.1.9.2.

Uji homogenitas varian yang digunakan menggunakan uji Levene. Hasil 

dari uji homogenitas yang didapat adalah p=0,006. Nilai signifikansi atau 

probabilitas < 0,05, maka data berasal dari varian yang tidak homogen. Karena 

syarat melakukan uji anova tidak terpenuhi (data tidak terdistribusi normal, 

varians data tidak homogen), maka dilakukan uji alternatif yaitu menggunakan 

uji kruskal-wallis. 

 Uji Kruskal Wallis 5.1.9.3.

Uji beda menggunakan uji alternatif yaitu Kruskal Wallis dikarenakan 

syarat dari uji Anova tidak terpenuhi, yaitu data tidak terdistribusi normal dan 

varians data tidak homogen. Hasil dari uji Kruskal Wallis adalah p= 0,001.  

Nilai signifikansi atau probabilitas <0,05, berarti ada perbedaan rata-rata 

jumlah kematian larva, maka dilanjutkan analisis Post Hoc dengan 

menggunakan uji Mann-Whitney untuk mengetahui pasangan nilai mean yang 

berbeda secara signifikan. 

 Analisis Post Hoc 5.1.9.4.

Analisis post hoc untuk uji kruskal-wallis adalah uji mann-whitney. 

Hasil pengujian dengan mann-whitney menunjukkan bahwa adanya perbedaan 
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pasangan rata-rata jumlah kematian larva Aedes aegypti secara signifikan antar 

kelompok konsentrasi (p <0,05).  

5.1.10.  Kematian Larva Aedes aegypti 

Pengamatan pada penelitian dilakukan di Laboratorium Biologi FMIPA 

UNNES selama 24 jam menunjukkan adanya kematian larva Aedes aegypti. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa infusa biji buah pepaya 

(Carica papaya L.) efektif dalam membunuh larva Aedes aegypti. Hasil 

pengamatan yang dilakukan selama 24 jam pada penelitian. Didapatkan hasil 

bahwa infusa biji buah pepaya (Carica papaya L.) konsentrasi 1%/100 ml rata-

rata pada 4 replikasi dapat membunuh 16% larva, konsentrasi 1,5%/100 ml 

dapat membunuh 27% larva, konsentrasi 2%/100 ml dapat membunuh 65% 

larva, dan rata-rata % kematian larva (4 replikasi) pada konsentrasi 2,5%/100 

ml dapat membunuh 88% larva. Pada kelompok kontrol, didapatkan hasil 0% 

rata-rata kematian larva pada konsentrasi 0 mg/100 ml air dan kematian larva 

100% pada pemberian temephos 10 mg/100 ml. 

Kematian larva dikarenakan adanya kontak dengan infusa biji buah 

pepaya. Hal ini sesuai dengan pendapat Nopianti (2008) yang menyatakan 

bahwa semakin tinggi konsentrasi larvasida yang diberikan maka semakin 

tinggi pula rata-rata kematian larva nyamuk Aedes aegypti. Dapat dikatakan 

bahwa kematian pada larva uji dikarenakan kandungan senyawa kimia yang 

berada di dalam infusa biji buah pepaya. Kandungan senyawa kimia yang 

berada di dalam biji buah pepaya (Carica papaya L.) terdiri dari alkaloid, 

saponin, dan flavonoid (Oktavia dkk, 2012). Menurut penelitian yang 
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dilakukan oleh Hayatie et.al 2015 melalui studi fitokimia  biji Carica papaya 

L. 10 gr/100 ml papaya mengandung senyawa flavonoid sebanyak 0,9 %. Pada 

penelitian ini menggunakan biji pepaya yang sudah matang, Biji papaya yang 

sudah matang memiliki kandungan saponin yang “melimpah” dibandingkan 

dengan senyawa flavonoid, alkaloid, tanin maupun papain (Chavez, 2011). 

Pengaplikasikan ekstraksi dalam bentuk infusa bertujuan agar mudah 

diaplikasikan oleh masyarakat. Selain karena bahan yang digunakan mudah 

didapatkan dalam kalangan masyarakat, pembuatan infusa hanya 

membutuhkan alat-alat sederhana yang dimiliki oleh kebanyakan orang. 

Masyarakat umum dapat mengaplikasikan infusa biji buah pepaya secara 

mandiri tanpa keahlian khusus. Selain itu, ekstraksi dalam bentuk sediaan 

infusa tidak menimbulkan bau yang tajam dan tidak mengubah warna air 

secara pekat (Sesanti, 2014) 

Pada penelitian sebelumnya mengenai infusa daun pepaya sebagai 

larvasida nyamuk Culex sp. disebutkan pada hasil  penelitian Valiant, (2010) 

menyebutkan bahwa adanya potensi infusa daun pepaya ini mempunyai 

pengaruh terhadap tingkat kematian larva Culex sp instar III dengan hasil 

konsentrasi 1% kematian larva nyamuk sebesar 45%, konsentrasi 1,5% sebesar 

70,8%, konsentrasi 2% sebesar 86%, serta konsentrasi 2,5% sebesar 63%.  

Kandungan senyawa kimia yang ada di dalam biji buah pepaya yaitu 

saponin, tanin, dan flavonoid (Oktavia dkk, 2012). Saponin merupakan 

golongan senyawa triterpennoid yang dapat digunakan sebagai insektisida. 

Senyawa saponin terdapat pada tanaman yang kemudian dikonsumsi serangga, 



74 

 

 

 

mempunyai mekanisme kerja yang dapat menurunkan aktivitas enzim 

pencernaan dan penyerapan makanan, sehingga saponin bersifat sebagai racun 

perut. Senyawa flavonoid merupakan senyawa fenol sebagai antimikroba, 

antivirus, antijamur, dan bekerja terhadap serangga (Nopianti dkk, 2008). 

Senyawa tanin dalam biji buah pepaya menurunkan kemampuan mencerna 

makanan dengan cara menurunkan aktivitas enzim pencernaan (protease dan 

amilase), sehingga mengganggu aktivitas protein usus pada nematoda. 

Serangga yang memakan tumbuhan seperti kutu daun, belalang dan wereng 

dengan kandungan tanin tinggi akan mengalami gangguan rasa pada lidah 

(Dinata, 2008; Suyanto, 2009) 

Buah pepaya (Carica papaya L.) merupakan tanaman yang sangat 

potensial, murah, dan mudah didapat. Di dalam buah pepaya terdapat biji buah 

yang ternyata terdapat kandungan yang dapat dimanfaatkan sebab pemanfaatan 

limbah biji buah pepaya dalam kalangan masyarakat masih minim. Biji buah 

pepaya merupakan simplisia yang dapat digunakan sebagai insektisida yang 

ramah lingkungan karena mudah diurai di alam. Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Chavez (2011) melalui studi kualitatif fitokimia daun dan biji 

pepaya, biji pepaya memiliki saponin yang “melimpah” bila dibandingkan 

dengan daunnya yang “langka”. Selain itu biji pepaya yang sudah matang 

memiliki kandungan saponin yang lebih banyak daripada yang masih mentah, 

sehingga tidak perlu mengambil pepaya yang belum matang karena limbah biji 

pepaya yang sudah matang dapat dimanfaatkan. Penggunaan ekstrak biji 

pepaya relatif tidak berpengaruh terhadap warna, tetapi dapat mengubah rasa 
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air karena ekstrak  biji pepaya memiliki warna yang lebih cerah daripada warna 

ekstrak pepaya tetapi rasa pahit (Sesanti, 2014).  

5.1.11.  Kelebihan dan Kelemahan Infusa Biji Buah Pepaya (Carica papaya 

L.) 

 Infusa biji buah pepaya memiliki beberapa kelebihan yaitu tidak 

mengubah warna yang terlalu pekat bila dibandingkan dengan ekstraksi jenis 

lain, tidak menimbulkan bau yang tajam, bahan bakunya mudah didapatkan, 

tidak membutuhkan waktu yang lama untuk larut dalam air, mudah 

diaplikasikan oleh masyarakat serta sangat ekonomis. Kelemahan infusa biji 

buah pepaya yaitu ektraksi dengan metode ini menghasilkan sari yang tidak 

stabil dan mudah tercemar oleh kuman (Harmanto, 2012). Selain itu, biji buah 

pepaya memiliki rasa yang pahit bila dibandingkan dengan daun pepaya 

(Sesanti, 2014). 

5.1.12.  Acceptable Daily Intake (ADI) dan Maximum Permissible Level 

(MPL) 

 ADI menunjukkan jumlah senyawa pestisida yang jika dikonsumsi 

setiap hari tidak menimbulkan akibat negatif. ADI merupakan angka NOEL 

yang sudah dikoreksi keselamatan (safety factor). MPL merupakan jumlah 

pestisida yang boleh dikonsumsi. NOEL (no observable effect level) adalah 

tidak menunjukkan efek yang teramati terhadap hewan uji. Pada penelitian ini 

ditemukan bahwa NOEL infusa biji buah pepaya terhadap larva nyamuk Aedes 

aegypti adalah 

NOEL = 0,991 %/100 ml = 99,1 %/kg bb 
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ADI larva = 
    

                    
 

= 
        

   
 = 0,991 %/kg bb larva 

MPL larva  = ADI x bb 

= 0,991  x 1 = 0,991%/mg bb larva 

ADI manusia  = 
    

                    
 

  = 
        

  
 = 2,4775 %/kg bb manusia 

MPL manusia = ADI x bb 

  = 2,4775 x 60 = 148,65%/kg bb manusia 

 

Keterangan: 

Berat badan (larva = 1 mg, manusia = 60 kg) 

Keselamatan (safety factor): 

Macam efek (larva = 25 ekor, manusia = 10 orang) 

Tingkat keparahan (severity) (larva = 25 ekor, manusia = 10 orang) 

Bisa tidaknya pulih (reversibility) (larva = 25 ekor, manusia = 10 orang) 

Masalah intra dan interspesies (larva = 25 ekor, manusia = 10 orang) 

(Djojosumarto, 2008:256). 

 Berdasarkan hasil ADI seseorang tidak menampakkan gejala gangguan 

kesehatan, jika mengkonsumsi infusa biji buah pepaya sebesar 2,4775%/kg bb 

yang diaplikasikan dalam bak penampungan mandi. Sedangkan ADI pada larva 

sebesar 0,991%/mg bb larva. sementara jumlah total asupan (MPL) adalah 
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148,65%/kg bb manusia, hal ini menunjukkan bahwa orang Indonesia dewasa 

dengan berat badan 60 kg tidak akan menunjukkan gejala keracunan jika 

mengkonsumsi ekstrak infusa biji buah pepaya sebesar 59,46% per hari. 

Sedangkan MPL pada larva sebesar 0,991%/mg bb larva. 

 Menurut Djojosumarto, (2008: 269) faktor operasional terjadinya 

resistensi dalam teknik aplikasi pestisida yaitu takaran yang terlalu tinggi dan 

intensitas penggunaan pestisida menyebabkan tekanan seleksi semakin besar 

dan proses berkembangnya resistensi menjadi lebih cepat. 

5.2. Hambatan dan Kelemahan Penelitian 

Hambatan dan kelemahan dalam penelitian adalah: 

1. Pemberian infusa biji buah pepaya mengubah rasa air menjadi pahit atau 

sepat. Hal ini belum sesuai dengan salah satu kriteria larvasida yaitu tidak 

menyebabkan perubahan warna, aroma, dan rasa. 

2. Pada penelitian ini, belum diketahui seberapa besar pengaruh warna dan 

rasa infusa biji buah pepaya terhadap kematian larva nyamuk Aedes 

aegypti.
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Simpulan 

 Berdasarkan penelitian yang berjudul Efek Infusa Biji Buah Pepaya 

(Carica papaya L.) Terhadap Kematian Larva Aedes aegypti Tahun 2016 , 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pada pengujian larvasida infusa biji buah pepaya didapatkan hasil 

konsentrasi 2,5%/100ml merupakan konsentrasi yang paling banyak 

membunuh larva Aedes aegypti yaitu sebesar 88% 

2. Nilai LC50 infusa biji buah pepaya adalah 1,689% dan LC90  adalah 

2,876%. 

6.2. Saran 

Berdasarkan penelitian yang berjudul Efek Infusa Biji Buah Pepaya 

(Carica papaya L.) Terhadap Kematian Larva Aedes aegypti Tahun 2016, 

saran yang dapat diajukan peneliti adalah mengadakan penelitian lebih lanjut 

mengenai cara menghilangkan rasa pahit pada air yang diberi infusa biji buah 

pepaya. 
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Lampiran 5. Surat Keterangan Pembelian Telur Aedes aegypti di  

  B2P2VRP Salatiga 

 

 

  



91 

 

 

Lampiran 6. Lembar Observasi 

 

LEMBAR OBSERVASI 
UJI EFIKASI/RESIDU BIO-LARVASIDA INFUSA BIJI BUAH 

PEPAYA TERHADAP LARVA UJI 

PERLAKUAN : 6 kelompok      

Larva Uji  : Aedes aegypti 

Tanggal pengamatan : 13-15 Maret 2016 

Konsentrasi 

(%) 
Ulangan 

Jumlah 

awal 

larva 

Jumlah larva yang mati pada waktu (jam) ke 
 

5‟ 10‟ 15‟ 30‟ 45‟ 60‟ 120‟ 180‟ 1.440‟ 

Pemberian 

air 100 ml 

I 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IV 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rata-

rata 

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Persent

ase 

100

% 

         

Pemberian 

Temephos 

10mg/100ml 

I 25 0 0 3 8 14 0 0 0 0 

II 25 0 0 4 12 9 0 0 0 0 

III 25 0 0 1 8 12 0 0 0 0 

IV 25 0 0 5 15 9 0 0 0 0 

Total 100 0 0 13 43 44 0 0 0 0 

Rata-

rata 

25 0 0 3,25 10,75 11 0 0 0 0 

Persent

ase 

100

% 

         

Infusa Biji 

Buah 

Pepaya 

Konsentrasi 

1% 

I 25 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

II 25 0 0 0 0 0 0 0 1 3 

III 25 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

IV 25 0 0 0 1 0 0 0 2 2 

Total 100 0 0 0 1 0 0 0 6 9 

Rata-

rata 

25 0 0 0 0,25 0 0 0 1,5 2,25 

Persent

ase 

100

% 

         

Infusa Biji 

Buah 

Pepaya 

Konsentrasi 

1,5 % 

I 25 0 0 0 0 0 1 1 2 2 

II 25 0 0 0 0 0 2 2 1 3 

III 25 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

IV 25 0 0 0 0 1 2 2 1 2 

Total 100 0 0 0 0 2 6 6 5 8 

Rata-

rata 

25 0 0 0 0 0,5 1,5 1,5 1,25 2 
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Persentase 100%          

Infusa 

Biji Buah 

Pepaya  

Konsentrasi 

2 % 

I 25 0 0 0 1 2 5 3 5 3 

II 25 0 0 0 2 0 2 4 3 4 

III 25 0 0 0 0 2 4 3 4 1 

IV 25 0 0 1 0 2 4 2 5 3 

Total 100 0 0 1 3 6 15 1

2 

17 11 

Rata-

rata 

25 0 0 0,25 0,75 1,5 3,75 3 4,25 2,75 

Persent

ase 

100

% 

         

Infusa Biji 

Buah 

Pepaya 

Konsentrasi 

2,5% 

I 25 0 2 1 2 4 8 5 2 0 

II 25 1 0 2 4 3 5 4 2 1 

III 25 0 2 1 3 3 5 5 3 1 

IV 25 0 2 2 3 3 3 4 1 1 

Total 100 1 6 6 12 13 21 1

8 

1 3 

Rata-

rata 

25 0,25    1,5 1,5 3 3,25 5,25 4,5 0,25 0,75 

Persentase 100%          
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Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian 

 

Biji 

Buah Pepaya Dikeringkan 

 

 
Penetasan Telur Ae. aegypti 

 

 

 
Larva Ae. aegypti 

 

 

 
Biji Pepaya Yang Telah Diblender 

 

 

 
Penimbangan Biji Buah Pepaya 

 

 

 
Konsultasi dengan Pembimbing 

Lab. Biologi 
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Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian 

 

 
Pembuatan Infusa Biji Buah 

Pepaya 

 

 

 
Infusa Biji Buah Pepaya 

30g/300ml 

(100%) 

 

 
Infusa Biji Pepaya Yang Telah 

Dilarutkan dengan Aquades 

Dalam Cup 

 

Peletakkan Larva Ke Dalam 

Media Uji 

 

 

 
Pengukuran Suhu Media Uji 

 

 

 

 

 
Pengukuran pH Media Uji 
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Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian 

 

Proses Peletakan Pelarut 

 

 
Proses Peletakkan Larva Uji 

 

 
Pengamatan Larva 

 

 
Pengamatan Kematian Larva 

 
Pencatatan Kematian Larva Di 

Lembar Observasi 
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Lampiran 8. Uji Probit LC50 dan LC90 Infusa Biji Buah Pepaya 

 
Data Information 

  N of 
Cases 

Valid 4 

Reject
ed 

Missing 0 

LOG Transform 
Cannot be Done 

0 

Number of Responses 
> Number of Subjects 

0 

Control Group 0 

 

Convergence Information 

 

Number of 
Iterations 

Optimal 
Solution 
Found 

PROB
IT 

11 Yes 

 

Parameter Estimates 

 

Parameter 
Estimat

e 
Std. 
Error Z Sig. 

95% Confidence Interval 

 Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

PROBI
T

a
 

Konsentra
si 

5.541 1.038 5.339 .000 3.507 7.575 

Intercept -1.261 .275 -4.579 .000 -1.536 -.985 

a. PROBIT model: PROBIT(p) = Intercept + BX (Covariates X are transformed using the base 
10.000 logarithm.) 

 

Chi-Square Tests 

  Chi-
Square df

a
 Sig. 

PROB
IT 

Pearson Goodness-of-
Fit Test 

2.804 2 .246
b
 

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

b. Since the significance level is greater than .150, no heterogeneity 
factor is used in the calculation of confidence limits. 
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Cell Counts and Residuals 

Number 
 Konsentrasi 

Number 
of 

Subjects 
Observed 

Responses 
Expected 

Responses Residual Probability 

PROBIT 1 .000 25 4 2.592 1.408 .104 

2 .176 25 7 9.695 -2.945 .388 

3 .301 25 16 16.451 -.201 .658 

4 .398 25 22 20.686 1.314 .827 
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Confidence Limits 

 

Prob
abilit
y 

95% Confidence Limits for Konsentrasi 
95% Confidence Limits for 

log(Konsentrasi)
a
 

 Estimat
e Lower Bound 

Upper 
Bound 

Estimat
e 

Lower 
Bound Upper Bound 

PRO
BIT 

0.01 .642 .360 .848 -.192 -.444 -.072 

0.02 .719 .429 .923 -.143 -.367 -.035 

0.03 .773 .480 .975 -.112 -.319 -.011 

0.04 .816 .522 1.016 -.088 -.282 .007 

0.05 .852 .559 1.051 -.069 -.253 .021 

0.06 .885 .592 1.081 -.053 -.228 .034 

0.07 .915 .623 1.109 -.039 -.206 .045 

0.08 .942 .652 1.134 -.026 -.186 .055 

0.09 .967 .679 1.158 -.014 -.168 .064 

0.1 .991 .705 1.181 -.004 -.152 .072 

0.15 1.098 .823 1.280 .040 -.085 .107 

0.2 1.190 .929 1.367 .076 -.032 .136 

0.25 1.276 1.029 1.450 .106 .012 .161 

0.3 1.358 1.125 1.532 .133 .051 .185 

0.35 1.439 1.219 1.616 .158 .086 .208 

0.4 1.520 1.311 1.705 .182 .118 .232 

0.45 1.603 1.402 1.802 .205 .147 .256 

0.5 1.689 1.493 1.910 .228 .174 .281 

0.55 1.779 1.582 2.032 .250 .199 .308 

0.6 1.876 1.673 2.174 .273 .223 .337 

0.65 1.982 1.765 2.338 .297 .247 .369 

0.7 2.100 1.862 2.533 .322 .270 .404 

0.75 2.235 1.968 2.769 .349 .294 .442 

0.8 2.396 2.086 3.067 .379 .319 .487 

0.85 2.598 2.229 3.461 .415 .348 .539 

0.9 2.876 2.417 4.040 .459 .383 .606 

0.91 2.948 2.463 4.195 .470 .392 .623 

0.92 3.028 2.515 4.371 .481 .401 .641 

0.93 3.118 2.573 4.573 .494 .410 .660 

0.94 3.222 2.639 4.810 .508 .421 .682 

0.95 3.345 2.716 5.096 .524 .434 .707 

0.96 3.496 2.809 5.455 .544 .448 .737 

0.97 3.690 2.926 5.933 .567 .466 .773 

0.98 3.965 3.090 6.634 .598 .490 .822 

0.99 4.440 3.364 7.917 .647 .527 .899 

a. Logarithm base = 10.      
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Lampiran 9. Uji Normalitas Data 

 

Status 
Case Processing Summary 

 

konsentrasi 

Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Jumlah 
kematian 

0% 4 100.0% 0 .0% 4 100.0% 

temephos 4 100.0% 0 .0% 4 100.0% 

1% 4 100.0% 0 .0% 4 100.0% 

1.5% 4 100.0% 0 .0% 4 100.0% 

2% 4 100.0% 0 .0% 4 100.0% 

2.5% 4 100.0% 0 .0% 4 100.0% 
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Descriptives
a
 

 

Konsentrasi Statistic 
Std. 
Error 

jumlah_kematian temepho
s 

Mean 
25.0000 

.9128
7 

95% Confidence Interval 
for Mean 

Lower 
Bound 

22.0948 
 

Upper 
Bound 

27.9052 
 

5% Trimmed Mean 25.0000  

Median 25.0000  

Variance 3.333  

Std. Deviation 1.82574  

Minimum 23.00  

Maximum 27.00  

Range 4.00  

Interquartile Range 3.50  

Skewness .000 1.014 

Kurtosis -3.300 2.619 

1% Mean 
4.0000 

.4082
5 

95% Confidence Interval 
for Mean 

Lower 
Bound 

2.7008 
 

Upper 
Bound 

5.2992 
 

5% Trimmed Mean 4.0000  

Median 4.0000  

Variance .667  

Std. Deviation .81650  

Minimum 3.00  

Maximum 5.00  

Range 2.00  

Interquartile Range 1.50  

Skewness .000 1.014 

Kurtosis 1.500 2.619 

1.5% Mean 
6.7500 

.7500
0 

95% Confidence Interval 
for Mean 

Lower 
Bound 

4.3632 
 

Upper 
Bound 

9.1368 
 

5% Trimmed Mean 6.7778  

Median 7.0000  

Variance 2.250  
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Std. Deviation 1.50000  

Minimum 5.00  

Maximum 8.00  

Range 3.00  

Interquartile Range 2.75  

Skewness -.370 1.014 

Kurtosis -3.901 2.619 

2% Mean 
16.2500 

1.108
68 

95% Confidence Interval 
for Mean 

Lower 
Bound 

12.7217 
 

Upper 
Bound 

19.7783 
 

5% Trimmed Mean 16.2222  

Median 16.0000  

Variance 4.917  

Std. Deviation 2.21736  

Minimum 14.00  

Maximum 19.00  

Range 5.00  

Interquartile Range 4.25  

Skewness .482 1.014 

Kurtosis -1.700 2.619 

2.5% Mean 
22.0000 

1.080
12 

95% Confidence Interval 
for Mean 

Lower 
Bound 

18.5626 
 

Upper 
Bound 

25.4374 
 

5% Trimmed Mean 22.0556  

Median 22.5000  

Variance 4.667  

Std. Deviation 2.16025  

Minimum 19.00  

Maximum 24.00  

Range 5.00  

Interquartile Range 4.00  

Skewness -1.190 1.014 

Kurtosis 1.500 2.619 

a. jumlah_kematian is constant when konsentrasi = 0%. It has been omitted.   
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Tests of Normality
b
 

 

konsentrasi 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statisti
c df Sig. Statistic df Sig. 

jumlah_kematian temephos .208 4 . .950 4 .714 

1% .250 4 . .945 4 .683 

1.5% .298 4 . .849 4 .224 

2% .214 4 . .963 4 .798 

2.5% .250 4 . .927 4 .577 

a. Lilliefors Significance Correction      

b. jumlah_kematian is constant when konsentrasi = 0%. It has been omitted.  
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Lampiran 10. Uji Kruskal Wallis Infusa Biji Buah Pepaya 

 

 
Ranks 

 
konsentrasi N 

Mean 
Rank 

jumlah_kematian 0% 4 2.50 

temephos 4 22.50 

1% 4 6.62 

1.5% 4 10.38 

2% 4 14.62 

2.5% 4 18.38 

Total 24  

 

 
Test Statistics

a,b
 

 jumlah_kematian 

Chi-Square 22.480 

df 5 

Asymp. Sig. .000 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: konsentrasi 
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Lampiran 11. Uji Post Hoc Perlakuan Infusa Biji Buah Pepaya 
Uji Post Hoc Infusa Biji Buah Pepaya 1% dan 1,5% 

NPar Tests 

Mann-Whitney Test 
Ranks 

 kon
sent
rasi N 

Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

jumlah_kematian 1% 4 2.62 10.50 

1.5
% 

4 6.38 25.50 

Tota
l 

8 
  

 

Test Statistics
b
 

 jumlah_kematian 

Mann-Whitney U .500 

Wilcoxon W 10.500 

Z -2.205 

Asymp. Sig. (2-tailed) .027 

Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] 

.029
a
 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: konsentrasi 
 

Uji Post Hoc Infusa Biji Buah Pepaya 1% dan 2% 

NPar Tests 

Mann-Whitney Test 
 

Ranks 

 

konsentrasi N 
Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

jumlah_kematian 1% 4 2.50 10.00 

2% 4 6.50 26.00 

Total 8   

 

Test Statistics
b
 

 jumlah_kema
tian 

Mann-Whitney U .000 

Wilcoxon W 10.000 

Z -2.323 

Asymp. Sig. (2-tailed) .020 

Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] 

.029
a
 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: konsentrasi 
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Uji Post Hoc Infusa Biji Buah Pepaya 1% dan 2,5% 

NPar Tests 

Mann-Whitney Test 
Ranks 

 
konsentrasi N 

Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

jumlah_kematian 1% 4 2.50 10.00 

2.5% 4 6.50 26.00 

Total 8   

 

 
Test Statistics

b
 

 jumlah_kema
tian 

Mann-Whitney U .000 

Wilcoxon W 10.000 

Z -2.323 

Asymp. Sig. (2-tailed) .020 

Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] 

.029
a
 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: konsentrasi 
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Lampiran 12. Uji Post Hoc Air 

Uji Post Hoc Air dan 1% 

NPar Tests 

Mann-Whitney Test 
Ranks 

 

konsentrasi N 
Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

jumlah_kematian 0% 4 2.50 10.00 

1% 4 6.50 26.00 

Total 8   

 

 

Test Statistics
b
 

 jumlah_kema
tian 

Mann-Whitney U .000 

Wilcoxon W 10.000 

Z -2.477 

Asymp. Sig. (2-tailed) .013 

Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] 

.029
a
 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: konsentrasi 

 

Uji Post Hoc Air dan 1,5% 

NPar Tests 

Mann-Whitney Test 
Ranks 

 

konsentrasi N 
Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

jumlah_kematian 0% 4 2.50 10.00 

1.5% 4 6.50 26.00 

Total 8   

 

Test Statistics
b
 

 jumlah_kema
tian 

Mann-Whitney U .000 

Wilcoxon W 10.000 

Z -2.477 

Asymp. Sig. (2-tailed) .013 

Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] 

.029
a
 

a. Not corrected for ties. 
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Uji Post Hoc Air dan 2% 

NPar Tests 

Mann-Whitney Test 
Ranks 

 

konsentrasi N 
Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

jumlah_kematian 0% 4 2.50 10.00 

2% 4 6.50 26.00 

Total 8   

 

 

Test Statistics
b
 

 jumlah_kema
tian 

Mann-Whitney U .000 

Wilcoxon W 10.000 

Z -2.460 

Asymp. Sig. (2-tailed) .014 

Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] 

.029
a
 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: konsentrasi 

 

Uji Post Hoc Air dan 2,5% 

NPar Tests 

Mann-Whitney Test 
Ranks 

 

konsentrasi N 
Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

jumlah_kematian 0% 4 2.50 10.00 

2.5% 4 6.50 26.00 

Total 8   

 

Test Statistics
b
 

 jumlah_kema
tian 

Mann-Whitney U .000 

Wilcoxon W 10.000 

Z -2.460 

Asymp. Sig. (2-tailed) .014 

Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] 

.029
a
 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: konsentrasi 
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Uji Post Hoc Air dan Temephos 

NPar Tests 

Mann-Whitney Test 

 
Ranks 

 
konsentrasi N 

Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

jumlah_kematian 0% 4 2.50 10.00 

temephos 4 6.50 26.00 

Total 8   

 

 
Test Statistics

b
 

 jumlah_kema
tian 

Mann-Whitney U .000 

Wilcoxon W 10.000 

Z -2.646 

Asymp. Sig. (2-tailed) .008 

Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] 

.029
a
 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: konsentrasi 
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Lampiran 13. Uji Post Hoc Temephos 

Uji Post Hoc Infusa 1% dan Temephos 

NPar Tests 

Mann-Whitney Test 
 

Ranks 

 konsentra
si N Mean Rank Sum of Ranks 

jumlah_kematian temephos 4 6.50 26.00 

1% 4 2.50 10.00 

Total 8   

 

 

Test Statistics
b
 

 jumlah_kemati
an 

Mann-Whitney U .000 

Wilcoxon W 10.000 

Z -2.477 

Asymp. Sig. (2-tailed) .013 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .029
a
 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: konsentrasi 
 

Uji Post Hoc Infusa 1,5% dan Temephos 

NPar Tests 

Mann-Whitney Test 
 

Ranks 

 konsentra
si N Mean Rank Sum of Ranks 

jumlah_kematian temephos 4 6.50 26.00 

1.5% 4 2.50 10.00 

Total 8   

 

 

Test Statistics
b
 

 jumlah_kemati
an 

Mann-Whitney U .000 

Wilcoxon W 10.000 

Z -2.477 

Asymp. Sig. (2-tailed) .013 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .029
a
 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: konsentrasi 
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Uji Post Hoc Infusa 2% dan Temephos 

NPar Tests 

Mann-Whitney Test 
 

Ranks 

 konsentra
si N Mean Rank Sum of Ranks 

jumlah_kematian temephos 4 6.50 26.00 

2% 4 2.50 10.00 

Total 8   

 

 

Test Statistics
b
 

 jumlah_kemati
an 

Mann-Whitney U .000 

Wilcoxon W 10.000 

Z -2.460 

Asymp. Sig. (2-tailed) .014 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .029
a
 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: konsentrasi 

 

Uji Post Hoc Infusa 2,5% dan Temephos 

NPar Tests 

Mann-Whitney Test 
 

Ranks 

 konsentra
si N Mean Rank Sum of Ranks 

jumlah_kematian temephos 4 6.50 26.00 

2.5% 4 2.50 10.00 

Total 8   

 

 
 

Test Statistics
b
 

 jumlah_kemati
an 

Mann-Whitney U .000 

Wilcoxon W 10.000 

Z -2.460 

Asymp. Sig. (2-tailed) .014 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .029
a
 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: konsentrasi 
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